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 Datum Activiteit Locatie 
 
 11 jan  Regimentsjaardag  Oirschot
 12 jan  Nieuwjaarsborrel ROOV + Regiments Officieren Bijeenkomst (ROB)  Oirschot
 31 jan  1200 Heildronk op Hare Majesteit  Oirschot
 29 mrt  Beëdiging/Koorduitreiking  Colijnsplaat
 4 apr  ROB-borrel SOB  Oirschot
 27 apr  1200 Heildronk op ZKH Prins Willem Alexander Oirschot
 27 apr  Bloemenhulde GFPI aan HM i.s.m. GGJ ‘s Gravenhage
 4 mei  Dodenherdenkingen  Colijnsplaat
   Hedel
   Tilburg
 16 mei  1200 Heildronk op HKH Prinses Maxima Oirschot
 23 mei  Reünie VOSKNBPI Oirschot
 31 mei  ROOV-borrel Oirschot
 2 juni  Reünie VVVGFPI Oirschot 
 23 jun  Nationale Veteranendag 
 28 jun  ROOV- & ROB-borrel Oirschot
 16 aug  ROOV- & ROB-borrel  Oirschot
 1 sep  Nationaal Indië Monument  Roermond
 6 sep  Herdenking Beringen Beringen
 13 sep  Kameraadschappelijke maaltijd VVOGFPI  Oirschot
 15/16 sep  Kinderweekend  Oirschot
 18 sep  Prinsjesdag  ‘s Gravenhage
 19 sep  Reünie VOSIB  Oirschot 
 20 sep  ROOV-dag + dagactiviteit offn 17 Painfbat Oirschot
 26 okt Beëdiging/Koorduitreiking  Hedel
 3 nov  Herdenking Wolverhampton Wolverhampton
 10 nov  Herdenking Congleton Congleton
 15 nov  Regimentsmaaltijd ROOV  Oirschot
 20 dec  ROOV- & ROB-borrel  Oirschot

Regimentskalender 2012

Beste Regimentsgenoten,

Op woensdag 11 januari 2012 viert het Regiment de traditionele Regimentsjaardag.

Ik nodig u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
09:00 Ontvangst in Regimentsmess Congleton (gebouw 29)
09:35 Aantreden voor de herdenkingsplechtigheid
11:00 Regimentscross
12:00 Lunch omgeving sportveld
12:45 Sport- & schietwedstrijden
13:30 Rondleiding museum
15:30 Prijsuitreiking op sportveld
16:30 Regimentsborrel 

U dient zich voor 4 januari 2012 aan te melden bij de Sectie S1 via:
17Painfbat.Vaandeldrager@mindef.nl c.q. 040-266 56 62/78/54
Tenue :
Militairen: gvt, parka, Invasiekoord  |  Burgers: tenue de ville/smart casual of veteranentenue

regimentsjaardag 2012
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van de Brigade, hebben inmiddels een zeer hoge 
leeftijd bereikt. Zij laten niet veel meer van zich ho-
ren. De jongere veteranen lezen anders, sneller en 
reageren niet of nauwelijks. Kortom, de redactie van 
de Vaandeldrager is het contact met de lezer wat 
kwijt geraakt.

Moeten we in de nabije toekomst over naar een di-
gitale Vaandeldrager? Een regimentsblad online? 
Leesbaar op het scherm of beter nog, op e-reader en 
Ipad? Is de tijd van het papieren glossy blad voorbij? 
Is een kwartaaluitgave nog nodig? Moeten de artike-
len korter en wordt alleen beeld belangrijk? Het zijn 
zaken waar de redactie en natuurlijk ook de Stich-

ting Brigade en Garde Prinses Irene, de uitgever van 
het blad, over nadenkt.

We zijn echter vooral heel benieuwd naar de stem 
van onze lezers. Vandaar dat we uw medewerking 
vragen aan een lezersonderzoek. De laatste keer dat 
we deze proef namen, is alweer acht jaar geleden. 
De redactie van de Vaandeldrager doet een beroep 
op u om enkele minuten te besteden aan het invul-
len van deze vragen. We willen niet alleen terugblik-
ken in dit 100ste nummer maar ook het plan trekken 
voor de toekomst! Alvast heel hartelijk dank voor 
uw medewerking.

Door Henk de Boer, kolonel der Fuseliers
Regimentsgenoten,

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, zijn we net terug 
van de oefening Odyssee Sword, waar de staf van 
het bataljon zijn besluitvormingsproces heeft beoe-
fend. Daarnaast maken we ons op om de komende 
twee weken de bemanningen van ons nieuw CV90 
gevechtsvoertuig en het uitgestegen deel van de 
Acie tijdens de schietserie in Bergen te oefenen en 
is de Bcie druk bezig met een tweeweekse training 
in het oefendorp Marnehuizen. U ziet het: we zijn 
weer druk bezig met het kernproces van het batal-
jon namelijk, trainen en oefenen om gereed te wor-
den voor onze gevechtstaak.   

Vooral het verkenningspeloton van het bataljon 
heeft laten zien hier goed mee bezig te zijn en de 
juiste gevechtsmentaliteit te bezitten. Zij hebben 
namelijk in Engeland deelgenomen aan de prestigi-
euze Cambrian Patrol wedstrijd en daar een gouden 
patrouille gelopen. De uiteindelijke bronzen plak 
kwam slechts door externe factoren. En daarmee 
hebben ze een ware topprestatie neergezet. 

Deze keer is het de 100ste keer dat ons Regiments-
blad “de Vaandeldrager” met veel zorg en toewijding 
van veel vrijwilligers in elkaar is gezet. En dat u dus 
weer op de hoogte kunt blijven van het wel en wee 
en de jongste geschiedenis van ons Regiment. Het 
zal u dan ook niet verbazen dat we daar best wel een 
beetje trots op zijn en u vindt dat dan ook terug in 
deze aflevering.

Op 3 november mochten wederom fuseliers bijdra-
gen aan een begrafenis met militaire eer van een na-
tionale held met banden aan de Koninklijke Brigade 
Prinses Irene. De herbegrafenis op het ereveld Loe-
nen van de verzetsheld Sgt Hoogewooning, is door 
de mannen van de Acie met zeer veel zorg voorbereid 
en uitstekend uitgevoerd.  Grote waardering van de 
aanwezige familie en een groot gevoel van eer voor 
de deelnemende fuseliers was dan ook het resultaat.

Natuurlijk heeft het Regiment wederom haar ere-
plaats op het binnenhof ingenomen op Prinsjesdag. 
Maar ook heeft een delegatie van het Regiment de 
jaarlijkse pelgrimage aan Wolverhampton afgelegd 
en is dit keer ook verder gereisd naar de geboorte-

van de regimentscommandant

EVEn stIlstaan En tERugblIkkEn, dan dE koERs bEpalEn VooR dE toEkomst
Door Hans Sonnemans, hoofdredacteur

Van verenigingsblad naar regimentsblad
Voor u ligt een bijzondere Vaandeldrager. Het is 
het 100ste nummer en natuurlijk spreekt dat tot de 
verbeelding. In maart 2010 blikten we terug op het 
25-jarig bestaan van het vroegere verenigingsblad 
dat doorgroeide tot regimentsblad. Een goede reke-
naar zal tot de conclusie komen dat een kwartaal-
blad dat van start ging in maart 1985, eigenlijk in 
december 2009 met het 100ste nummer had moeten 
komen. We lopen dus twee jaar achter en dat heeft 
alles te maken met de roerige geschiedenis van het 
blad, beschreven in een uitgebreid artikel in num-
mer 93 van maart 2010.

De allereerste hoofdredacteur van de Vaandeldra-
ger, Math van Hooff uit Eindhoven, had waarschijn-
lijk nooit kunnen vermoeden dat zijn geesteskind na 
zoveel jaren nog springlevend zou zijn. Het eerste 
nummer van het verenigingsblad van de Vereniging 
van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse 
Brigade “Prinses Irene” is nog steeds de moeite van 
het bekijken (en lezen) waard. In het midden van de 
jaren tachtig van de vorige eeuw voelden de mannen 
van de Brigade zich vergeten. Het boek “Ik zou wéér 
zo gek zijn” van Hanny S.R. Meijler uit 1984 getuigt 
daarvan.

Na ruim een kwart eeuw kunnen we niet meer over 
een vergeten Irene Brigade spreken. De nog levende 
veteranen van toen, vormen op hoge leeftijd het hart 
van een levendig Garderegiment Fuseliers Prinses 
Irene. Hun verenigingsblad de Vaandeldrager is om-
gevormd tot regimentsblad.

In het midden van dit 100ste nummer kijken we nog 
eens terug naar die allereerste Vaandeldrager. De 
verhalen hierin getuigen van die periode in de jaren 
tachtig. Zeker de moeite waard om nog eens te lezen.

Digitale wereld
Veel is er veranderd in die kwart eeuw. Niet alleen 
voor wat betreft de erkenning van de Prinses Irene 
Brigade, de oud-strijders en het levendige Gardere-
giment Fuseliers. We leven in een digitaal informa-
tietijdperk. Er wordt heel anders gecommuniceerd, 
met het world wide web als levensader. Ook de in-

houd van de oude Vaandeldragers is toegevoegd aan 
die enorme berg informatie. Alle 100 Vaandeldragers 
staan online op www.fuseliers.nl en zijn volledig te 
doorzoeken met de bekende zoekmachines.

Redactioneel is er heel veel veranderd in die tiental-
len jaren. Stukjes worden niet meer overgetypt in een 
zelf geknipte en geplakte vormgeving van het blad. 
Ik herinner me de enveloppen van columnschrijver 
Willem van der Veer, jarenlang een vast onderdeel 
van het blad. Al die handgetypte vellen, aangevuld 
met penaantekeningen, moesten opnieuw worden 
overgenomen. Dat proces alleen al, kostte uren. Het 
maken van een Vaandeldrager kostte in die tijd een 
volledige werkweek.

Nu gaat alles (uiteraard) digitaal. De bijdragen ko-
men als tekstbestanden binnen, compleet met plaat-
jes. De redacteuren van 17 painfbat GFPI, hoofd- en 
eindredacteur verzamelen alles in mapjes op servers 
en wisselen uit via Dropbox. Natuurlijk wordt er nog 
wel in persoon (kort) overlegd maar het meeste gaat 
via mail en sms. Er hoeft niet meer geknipt en ge-
plakt te worden want de vormgever van de drukke-
rij gaat met dit materiaal aan de slag. Toch blijft het 
eindproduct, de drukproef, arbeidsintensief. Met 
het doorwerken van deze laatste controle voor het 
blad naar de pers gaat, is eindredacteur Bianca den 
Outer vele uren (van in totaal tien uur) bezig. Aan 
kopij hebben we geen gebrek, meestal moet er op 
het laatste moment nog geschrapt worden.

Stem van de lezer
Er is echter ook een keerzijde aan ons huidige infor-
matietijdperk en ook dat merken we als redactie van 
de Vaandeldrager. In het nog niet zo lang vervlogen 
verleden hadden we een intensief contact met onze 
lezers. Er kwamen veel reacties binnen; telefonisch, 
handgeschreven brieven of mails. Complimenten, 
ongezouten kritiek, soms zelfs anoniem. Het was in 
ieder geval duidelijk dat de inhoud van het blad ge-
lezen werd.

De laatste jaren is het veel stiller geworden wat dat 
betreft. De lezers van het eerste uur, de veteranen 

van de redactie: de 100e Vaandeldrager
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In mEmoRIam

Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Neder-
landse Brigade Prinses Irene, Indië Batlajons GRPI en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbaren.  
Moge zij rusten in vrede!

VOSKNBPI
Th. Govaarts  15 september 2011 Bergen op Zoom
Mw. K.W.J. van den Broek-Buijse   18 september 2011 Eindhoven
Dhr. C.J. Vlotman  29 september 2011  Huizen
Mw. J.M. Davis-Dean  07 oktober 2011  Putten
J.L.M. van den Bergh  09 oktober 2011 Breda
F. Vincent  07 november 2011  Helmond

Derde bataljon GRPI
 J. F.  van Doorn  9 november 2011  Zeist

Vierde bataljon GRPI
T. van den Heuvel  2e Cie 7 september 2011  Nistelrode
W. Zevenbergen SMI 2e Cie 30 september 2011  Rotterdam
C. Mettler Ost Cie 11 november 2011  Schijndel

Vijfde bataljon GRPI

Zesde Bataljon GRPI
Th. Verdonk Ost. Cie. 18 september 2011 Druten 

Zevende Bataljon GRPI
P. de Geus 4e Cie  26 augustus 2011 Rozenburg ZH
W.G. Krol 3e Cie 12 november 2011  Almere.

door op de huidige weg ?” Ik sluit niet uit, dat we 
dat ook met een enquête hier nader onderzoek naar 
gaan doen.
Dit laat onverlet, dat ik blij zal zijn, als lezers op 
voorhand aan ons al laten weten, hoe ze over dit on-
derwerp denken.
Het handigste is, om dit via het ingesloten formulier 
kenbaar te maken aan het Redactieadres van “de 
Vaandeldrager”.

Met de feestdagen voor de deur, kan ik natuurlijk 
niet anders afsluiten met U prettige feestdagen en 
een voorspoedig 2012 toe te wensen en voor zover 
toepassing tot ziens op de viering  van de regiments-
jaardag op 11 januari 2012.

Volo et Valeo

van de stichting brigade en garde
Tekst: Kees Nicolai, Genm der Fuseliers bd 

Voorzitter stichting Brigade en Garde

“De Vaandeldrager” is 100 ! 

Hoe lang heb je dan nog te leven ?

Ik kan me voorstellen, dat de kop van dit artikel vele 
wenkbrouwen doet fronsen.
Hoewel veel van onze oud-strijders de leeftijd van 
100 al dicht beginnen te naderen, hebben we het hier 
niet over een mens, maar over een blad en bovendien 
niet over een leeftijd, maar over het totale aantal edi-
ties en dat is ongeveer 4x zo groot, als de leeftijd.

Met een leeftijd van 25 jaar,een recent zeer geslaagd 
jubileumnummer, een onlangs bereikte besparing 
op de drukkosten , het online plaatsen  van alle 
“Vaandeldragers” en een nog steeds gezonde finan-
ciële basis binnen de Stichting Brigade en Garde kan 
je je afvragen, waar we ons zorgen over maken.
Ik zal dit zo dadelijk uiteenzetten, maar niet alvo-
rens ik de Redactie van “de Vaandeldrager”, zowel 
de huidige, als alle voorgaande redacties en in het 
bijzonder onze hoofdredacteur, Hans Sonnemans, 
namens alle lezers van harte heb gelukgewenst met 
deze 100e editie.
Misschien realiseert niet iedere lezer zich, wat voor 
inspanning het kost om 4x per jaar een blad op dit 
niveau te produceren, maar ik verzeker U, dat dit 
eigenlijk nauwelijks als vrijwilligerswerk te doen 
is (en al helemaal niet door redactieleden met een 

toch al overvolle agenda), vandaar, dat mijn compli-
menten aan al die redacties meer, dan welgemeend 
zijn. Dit was topsport !

Waarom dan toch discussie ?
Tijdens de laatste vergadering van de Stichting Bri-
gade en Garde is uitgebreid gediscussieerd over niet 
alleen de kwaliteitsbewaking, maar zelfs over het 
voortbestaan van “de Vaandeldrager”, als hardcopy-
blad, danwel als uitgave op de website.

Wat het tweede aspect aangaat, gaat de discussie 
veel verder en gaat het om de vraag “Wie leest ons 
blad nog ?” en zouden er niet veel meer lezers zijn, 
als we deze informatie digitaal aanbieden (wat ook 
nog veel goedkoper is).
Als ik mijzelf schaar bij het oudere lezersbestand en 
uit dien hoofde een eerste reactie mag geven, zeg ik, 
dat ik het zou betreuren, als nu besloten zou worden 
het blad digitaal te verspreiden.(en ik ben nog ca 25 
jaar jonger, dan de gemiddelde oude veteraan.

Anderzijds moeten we wel naar de toekomst kijken 
en daarom zullen we ons in volgende vergaderingen 
wel bezinnen over de vraag “Hoe lang gaan we nog 

plaats van ons Regiment, namelijk “the city of Con-
gleton”. Natuurlijk was de belangrijkste aanleiding 
de herdenking van onze Irenemannen die begraven 
liggen aan de Jeffcock Road in Wolverhampton. Maar 
daarnaast ook, om de eresabels te overhandigen aan 
de Mayor en Mayoress van zowel deze stad als van 
Congleton. Deze waren op 14 mei al aan hen aange-
boden, maar konden niet mee worden genomen in 
het vliegtuig. Ik kan u vertellen dat het aanbieden 
van deze eresabels door alle aanwezige notabelen als 
een grote eer werd opgevat en ook zo werd gevoeld. 

Maar de grootste verassing kwam echter in Congle-
ton. De city of Congleton had namelijk  besloten om 
de KNBPI en het Regiment “The Honorary Freedom 
of the Town” te verlenen.  Een zeer grote eer aan-
gezien dit de eerste keer was dat de Town Counsil 

tot dit besluit is gekomen. Daarmee is de langdurige 
verbintenis met Congleton en ons Regiment op pa-
pier voor altijd vastgelegd.

Tot slot: dit is de laatste Vaandeldrager voor het jaar 
2011 en hoewel het nog een beetje  vroeg is wil ik 
u wel alvast voor het eind van dit jaar hele prettige 
feestdagen toewensen en een goed begin van 2012 
waarin, wederom, vooral een goede gezondheid het 
belangrijkste zal zijn. Voorts hoop ik u te ontmoeten 
op woensdag 11 januari 2012 tijdens de Regiments-
jaardag.

Ik wens u weer veel plezier toe bij het lezen van deze 
Vaandeldrager.

Volo et Valeo
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weet wat er moet gebeuren verloopt alles toch uit-
stekend en staan we uiteindelijk zoals gebruikelijk.
Nadat alle hoogwaardigheidsbekleders zich naar de 
Ridderzaal hebben begeven volgt de ceremoniële in-
spectie van de Gouverneur der Residentie. 

13.15u
De Koninklijke stoet komt het Binnenhof op, vooraf 
gegaan door het vaandel van de Grenadiers en Jagers.

13.20u 
De Gouden Koets, met natuurlijk H.M. Koningin 
Beatrix, Z.K.H. Prins Willem-Alexander en H.K.H. 
Prinses Maxima, arriveert. 
Nadat het Koninklijk gezelschap de Ridderzaal heeft 
betreden kunnen de aanwezigen buiten de troonre-
de volgen via de luidsprekers.
Een kleine 20 minuten later beginnen de koetsen 

weer te bewegen en halen één voor één hun gezel-
schap weer op.
In omgekeerde volgorde verlaat iedereen het Bin-
nenhof weer en ook wij verplaatsen ons, achter de 
muziek en gevolgd door het detachement van de Ja-
gers weer richting Parkstraat.
Daar zijn inmiddels de bussen gedraaid en staan 
weer gereed om terug te rijden naar het stadion.
Nadat de vaandels zijn uitgetreden en de wapens 
zijn ingeleverd worden de ceremoniële tenuen weer 
ingeleverd. Er kan nog wat gegeten worden en ver-
volgens nemen we plaats in de bus en beginnen we 
aan de terugreis.

Terugkijkend op de dag kunnen we stellen dat de 
Fuseliers zich weer op uitstekende wijze gepresen-
teerd hebben en ik wil dan ook iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen vanaf deze plaats bedanken!

regimentflitsen

C-‘bEREn’CompagnIE VERtEgEnwooRdIgt hEt REgImEnt tIjdEns pRInsjEsdag 2011
Door CSM C-cie F. Staps

20 september 2011

05.30u
“Laat zien, de witte handschoenen!” De C-‘beren’ 
compagnie staat met 60 man op linie voor het com-
pagniesgebouw. Bij eenieder de bekende witte em-
mer voor de voeten. Op aanwijzing van de CSM 
‘duiken’ de Fuseliers, gekleed in het bataljons sport-
tenue, hun emmer in om het gevraagde deel van het 
Ceremoniële Tenue te laten zien. 
De eerste van vele controles die dag om er zeker van 
te zijn dat alles straks helemaal klopt.
Terwijl de inspectie voortduurt arriveert de bus 
die ons naar het ADO stadion in Den Haag zal gaan 
brengen.
Het ADO stadion? Jawel, vanwege de sluiting van de 
kazernes in Den Haag was er daar geen ruimte meer 
voor de detachementen om zich om te kleden. De 
gemeente Den Haag heeft daarom het ADO stadion 
ter beschikking gesteld van de krijgsmacht.
Bij aankomst blijkt dat wij inderdaad niet de enige 
zijn die Prinsjesdag 2011 ceremonieel gaan opluiste-
ren. Vele detachementen van alle krijgsmachtdelen 
hebben zich verzameld bij het stadion om zich daar 
voor te bereiden op de dag.
Wij delen de ‘residentie club’ van het stadion met 
o.a. het detachement van de mariniers en ondanks 
het grote aantal mensen verloopt alles prima. Dat is 
mede te danken aan de goede voorbereidingen van 
het personeel van DCT (depot ceremoniële tenuen) 
die al op de zondag aanwezig waren om alles klaar 
te zetten.

10.15u 
“Naar buiten, wapens halen en opstellen bij de bus!”  
De inmiddels in ceremonieel geklede Fuseliers ver-
plaatsen zich, halen hun wapens op en stellen zich 
op. Na de inspectie marcheert het detachement naar 
de parkeerplaats naast het stadion waar de vaandels 
van de detachementen (Klu, Kmarns, Grenadiers, en 
natuurlijk Fuseliers) intreden.

11.05u
Een lange colonne bussen komt in beweging en on-
der begeleiding van de Marechaussee verplaatsen 
we naar de Parkstraat.
Daar hebben we nog een kleine 20 minuten die ge-
bruikt worden om nog even wat te drinken, te eten, 
en een laatste controle uit te voeren. En natuurlijk 
even te poseren voor de camera’s van het aanwezige 
publiek!

12.05u
Alle eenheden staan opgesteld en de muziek begint 
te spelen. “Voorwaarts-Mars!” Met de Regiments-
commandant voorop, de Vaandelwacht daar achter, 
komen de Fuseliers in beweging. Over belangstel-
ling hebben we niets te klagen; zoals elk jaar staat 
ook dit jaar de route weer vol met toeschouwers.
Via de Lange Voorhout naar het Binnenhof. 
Daar blijkt dat het oefenen in de week ervoor zijn 
vruchten afwerpt; Bij het opstellen op het Binnenhof 
loopt niet alles zoals gepland maar omdat iedereen 
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Bij de uitvoering van zijn radiotelegrafie werkzaam-
heden ging hij uiterst voorzichtig te werk.
Ondanks zijn voorzichtigheid werd zijn radio uitge-
peild en werd hij op 27 februari 1945 door  de Sicher-
heitsdienst gearresteerd. Hij werd na zijn arrestatie 
overgebracht naar het zogenaamde Oranjehotel.
Na zware mishandelingen te hebben ondergaan 
werd hij als represaille voor de aanslag op SS Gene-
raal Hans Albin Rauter op 8 maart 1945 op 22-jarige 
leeftijd geëxecuteerd.
Vanwege zijn dappere en moedige optreden, is 
Hoogewooning tweemaal Koninklijk onderschei-
den. Het Kruis van Verdienste en de Bronzen Leeuw 
zijn hem postuum toegekend.

Om Hoogewoning op gepaste wijze naar zijn laatste 
rustplaats te brengen, moesten wij als draagploeg 
van de kist de exercitie die hierbij hoort nog beoe-
fenen.
Dit gebeurde onder leiding van Sgt1 Jansen en onder 
toeziend oog van kapitein de Boer van het Bureau 
Ceremonieel van het RMC West.
In de dagen oefenen die volgden, kwamen de BC 
lkol de Boer, en CSM Alfa Tijger Compagnie smi Ver-
hoeven, de voortgang bekijken en ook zij gaven tips 
om de puntjes op de i te zetten.

Na drie dagen geoefend te hebben, was de dag van 
de herbegrafenis aangebroken.
De bevelhebbend officier voor vandaag was majoor 
Poldervaart.

Samen met de Commandant draagploeg werden ’s 
ochtends nog wat details besproken aangaande de 
exercitie en aansluitend begon de herbegrafenis.
Alles verliep zoals beoefend en nadat de draagploeg, 
BC De Boer, en BA Van der Krieken de eregroet had-
den gebracht, marcheerden we aan richting de ka-
pel. Hier bespraken we hoe wij het hadden ervaren.
Waar we het met zijn allen over eens waren was dat 
we het vooral indrukwekkend en eervol vonden om 
Frederik Johannes Hoogewooning naar zijn laatste 
rustplaats te mogen brengen.

Tijdens het bijeenkomen na de herbegrafenis, sprak 
een mevrouw enkele woorden over de  gruwelijk-
heden die zij heeft gezien tijdens de Tweede Wereld-
oorlog.
Ook liet zij weten dat de mensen die zijn gestorven 
tijdens verschillende oorlogen niet vergeten zullen 
worden.
Door deze woorden te spreken bracht zij voor mijn 
gevoel de doden weer even tot leven.
Geschiedenis is meer dan alleen het verleden.
Wat vroeger is gebeurt en wat de mensen toen heb-
ben gedaan, is de reden dat wij kunnen leven zoals 
we nu leven.
Frederik Johannes Hoogewooning is één van de 
mensen waaraan wij de vrijheid die we vandaag de 
dag genieten, te danken hebben.
Het was voor de Alfa Tijger Compagnie dan ook een 
grote eer om deze verzetsstrijder de laatste eer te 
bewijzen.

  9

hERbEgRafEnIs f.j. hoogEwonIng 
Tekst: Kpl Richardson 

Donderdag 3 november 2011 werd verzetsstrijder 
Frederik Johannes Hoogewooning herbegraven op 
het Nederlands Ereveld te Loenen.
De Alfa Tijger Compagnie van 17 painfbat Gardere-
giment Fuseliers Prinses Irene mocht aan deze ce-
remonie deelnemen door een draagploeg te leveren 
om de kist naar het graf te dragen.
Sgt1 Jansen kreeg de opdracht om een draagploeg 
samen te stellen, en zelf zou hij Commandant draag-
ploeg zijn. Er volgde een korte selectieprocedure en 
aansluitend werden er 4 fuseliers aangewezen die 
de kist mochten gaan dragen. Hierna werd iedereen 
ingelicht over de geschiedenis van Hoogewooning.

Frederik Johannes Hoogewooning was een Neder-
lands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Net als veel militairen van de toenmalige Ko-
ninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene was 
Hoogewooning een Engelandvaarder. Hij werd in 
Londen opgeleid tot agent van Bureau Inlichtingen. 
Na zijn opleiding tot radiotelegrafist werd hij boven 
Zuid-Holland geparachuteerd.
Hoogewooning had de opdracht om het radiocon-

tact te verzorgen tussen spionagegroep Albrecht en 
het Bureau Inlichtingen in Eindhoven. Op 6 Januari 
1945 richtte Hoogewooning een seinpost in Utrecht 
in. Zes weken lang seinde hij inlichtingen die door 
spionagegroep Albrecht werden aangeleverd door 
naar het Bureau Inlichtingen.
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in mijn oren en het 
voelde ook even 
weer als vanouds. 
“Naar Rechts rich-
ten”, klonk het 
daarna, dat ging dus 
helemaal verkeerd, 
ja Landmacht en Ma-
rine dat gaat dan niet 
samen blijkbaar. Wij 
doen onze rechter-
arm omhoog (zoals 
het hoort) maar de 

marine mannen/vrouwen de linkerarm, dus fout en 
verwarring alom. Maar uiteindelijk kwam het goed, 
en stonden we mooi op één rij. Rond de klok van 
11.00 uur gingen we met de bussen naar het Ma-
lieveld. Onder begeleiding van de Marechaussee 
kwamen we aan op het Malieveld, en daar opstellen 
om naar het Binnenhof te gaan. Heerlijk voelde het 
weer, het marcheren naar het Binnenhof. Omdat er 
al veel mensen stonden te kijken,voelde ik me weer 
apetrots dat ik erbij hoorde, net als bij Veteranendag.
We liepen tot aan het eerste poortje van het Binnen-
hof, dus ik kwam schuin tegenover het Mauritshuis 
te staan en ik keek op het torentje van Premier Mark 
Rutte. We stonden nog maar even toen het druk be-
gon te worden met de CD auto’s met allerlei belan-
grijke mensen van over heel de wereld. 

Niet lang daarna ging het echt gebeuren en moesten 
we in de houding gaan staan omdat de Koninklijke 

stoet voorbij kwam. Terwijl je in de houding stond, 
kon je natuurlijk eenieder van dichtbij zien, maar ik 
stond daar ook namens het 17e Pantserinfanterie-
bataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, en 
dus strak met de kin omhoog en de hand aan de 
baret. Laten zien dat ik apetrots ben, dat ik bij de 
Fuseliers heb gediend, ja trots zeg ik! Ik moet wel 
eerlijk zeggen dat ik wel wat pijn in mijn rechterarm 
kreeg, van het in de houding staan. Maar ja, dat doe 
ik niet elke dag meer....helaas!
Kon ik ergens tekenen om weer bij Het Prachtige 17e 
Pantserinfanteriebataljon GFPI te mogen werken, 
dan deed ik het vandaag nog, al kreeg ik een baantje 
als sjouwer van wapens en munitie.

Toen was alles alweer voorbij en marcheerden we 
terug naar het Malieveld. Alleen het applaus al van al 
die mensen, omdat jij laat zien waar je voor gestaan 
hebt, en nog staat!
Ook met veteranendag vind ik het geweldig om te 
mogen laten zien dat ik ooit bij het Garderegiment 
Fuseliers  Prinses Irene heb gewerkt. Ik draag het 
17e een warm hart toe, en sowieso Defensie is een 
mooi bedrijf. De kameraadschap, met de neuzen 
dezelfde kant uit om uiteindelijk je doel te ha-
len.........prachtig!
Prinsjesdag was een dag om nooit te vergeten, en ik 
heb me aangemeld voor volgend jaar.
En als ik weer als Fuselier/veteraan  aan de gang 
mag, bij deze.
Ik was Beretrots dat ik in de erehaag mocht staan, 
en hopelijk volgend jaar weer.

vereniging van veteranen gfpI

VEtERanEn gRotERE Rol bIj pRInsjEsdag
Tekst: Kol der Fuseliers Arie Vermeij Voorzitter Vereniging Van Veteranen GFPI

In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over de 
VERENIGING VAN VETERANEN GFPI en per num-
mer zullen wij een actuele missie, een reeds uitge-
voerde missie of een actueel onderwerp belichten. 
In dit nummer laten we een jonge veteraan, Dirk 
Norder aan het woord.

Minister Hillen blij met positief kamerdebat
Op 27 oktober heeft de Tweede Kamer unaniem zijn 
waardering uitgesproken over de Veteranenwet. 
Hiermee wordt de bijzondere zorgplicht voor vete-
ranen wettelijk verankerd.

Echte zorg voor veteranen!
Defensie haalt momenteel echt de broekriem aan en 
is bezig met een keiharde bezuinigingsoperatie en 
dat geldt zeker ook voor de Landmacht. Toch heb-
ben de Luitenant-generaals Bertholee en De Kruif als 
‘oude’ en ‘nieuwe’ commandant van de Landmacht 
zich tot het uiterste ingespannen om de zorg voor 
veteranen niet te versoberen. Integendeel, het ziet 
ernaar uit dat er speciale regelingen komen voor de 
zorg voor de circa 140 gewonden die de Landmacht 
telt. Dit is echte zorg voor veteranen!

Reorganisatie
Nog één opmerking over de komende reorganisaties. 
De inkt van alle plannen is nog niet droog, maar het 
wordt al wel duidelijk dat dit keer echt diep in de 

Haagse Staven en de staven de Landmacht, Lucht-
macht en Marine wordt gesneden (ca 50%). Dat er ook 
hard in de ondersteuning wordt gesneden en slimmer 
met minder middelen moet worden gewerkt, maar 
dat er niet in de infanterie (Painf, Lumbl en KCT) 
wordt gesneden als de tanden van de krijgsmacht.

Kopij
Zijn er leden die iets te vertellen hebben over hun 
huidige of inmiddels afgesloten uitzending of over 
hun vervolgloopbaan buiten defensie, stuur een 
goed verhaal met een paar foto’s naar onze secre-
taris. Mocht je niet zo’n schrijver zijn, meldt je dan 
gerust aan voor een interview. 

Leden
Ten slotte is ons ledental inmiddels gestegen tot bij-
na 600, maar we vertegenwoordigen ongeveer 5000 
jonge veteranen, dus er kunnen nog wat leden bij. 
Wil je jezelf of iemand anders aanmelden als lid van 
de VVVGFPI, kan dat bij onze secretaris  vvvgfpi@
home.nl of surf naar onze website www.vvvgfpi.nl. 
Op onze website kun je via het gastenboek of de 
links mogelijk ook je ‘oude kameraad’ terugvinden, 
artikelen over uitzendingen lezen en foto’s bekijken. 
Afsluitend nog een allerlaatste verzoek van onze le-
denadministratie; geef a.u.b. je nieuwe adres door 
als je verhuist. 

dE pRInsjEsdagERVaRIng Van jongE VEtERaan dIRk noRdER

Ik ben voor het eerst bij Prinsjesdag in Den Haag 
als veteraan. Wat een mooie dag is dat geweest, met 
gelukkig ook mooi weer. Het begon om 08.00 ‘s mor-
gens, opstaan, douchen, tenue aantrekken en goed 
eten. Om 09.30 uiterlijk moest ik mij melden bij het 
ADO-stadion, bij de heer Nijhove, dat was onze de-
tachementcommandant. Na wat bellen over en weer 
wist Ik dat ik in het spelershonk moest zijn. Maar 

ik kwam de heer Nijhove al tegen bij de hoofdin-
gang en hij wees me de weg naar het spelershonk. 
Na het ontvangen van wat info en een lunchpakket 
met koffie moesten we nog even wachten voor we 
naar het Malieveld zouden vertrekken. Om 10.30 
uur werd ons verzocht naar de bussen te gaan en 
daar moesten we voor de bus opstellen. Detache-
ment: “Geef Acht”, klonk het, en het klonk bekend 

Voorzitter: Kolonel Arie Vermeij, Zoutmansweg, 26 2811 ET, Reeuwijk 
Secretaris: Luitenant-kolonel Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom, 
contact: vvvgfpi@home.nl
Penningmeester/ledenadministratie: Lucien van Groenestijn, Slakkenveen 403, 3205 GL  Spijkenisse, 
tel. 0497-591943, e-mail: richardekelhoff@hotmail.com
Voor meer informatie: www.vvvgfpi.nl
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aan het vak Duits. Tijdens het examen in 1941 werd 
Rudi door zijn leraar Duits op een mooie manier ge-
matst, zodat hij wel zijn diploma kon krijgen. 
 In de loop der jaren kwam Rudi erachter dat hij 
geen haat had tegen Duitsers maar tegen onrecht. 
Dat weerhield hem er niet van om tijdens een inter-
nationale cursus in Rome een geintje uit te halen 
met een Duitse kolonel. Om de cursus op een goede 
en fijne manier te volbrengen moest de fiets van een 
familielid van Rudi wel worden terug gegeven. Het 
niet tegen onrecht kunnen, heeft altijd een belang-
rijke rol gespeeld over zijn manier van denken over 
nationale en internationale zaken.
 Tussen het einde van de oorlog en nu liggen tien-
tallen jaren. Jaren die Rudi vooral heeft gevuld om 
iets aan vrede en veiligheid te doen. De start ging 
niet al te soepel omdat er nogal wat oud zeer zat 
van voor de oorlog. Cadetten Vaandrig, die door 
de mobilisatie in 1939 niet de KMA 
opleiding hadden kunnen afmaken, 
kwamen in 1945 met een stip op hun 
kraag uit krijgsgevangenschap terug 
op hetzelfde moment dat Rudi met 
een ster op zijn kraag uit Engeland 
kwam. 
  Zoals iedereen wel zal weten heeft 
Rudi, na de opheffing van de Irene-
brigade, een militaire carrière gehad 
bij de Koninklijke Luchtmacht. In 
1948 was Rudi, vanuit de landmacht, 

gedetacheerd op de kaderschool van de luchtmacht. 
Dat beviel hem wel en besloot overplaatsing aan te 
vragen naar de luchtmacht om de “zeurcultuur” bij 
de landmacht te ontlopen.   
 Dat zijn liefde voor voetbal en zijn spel op som-
mige momenten een rol hebben gespeeld, blijkt wel 
uit het volgende. Bij een voetbalwedstrijd tussen 
officieren van verschillende Bases leerde de Lui-
tenant Hemmes een overste kennen die geïnteres-
seerd was in zijn militaire verleden. Jaren later was 
er een plaats op de Hogere Krijgsschool die nog op 
het laatste moment moest  worden gevuld door een 
Luchtmachtofficier. Die overste was in de tussentijd 
Sous Chef van de Luchtmachtstaf en toen niemand 
wist wie daarvoor aan te wijzen zei hij: “ Bel Hem-
mes maar. Die is toch bij de Landmacht geweest.” 
En zo kwam de jonge kapitein Rudi ver voor het zijn 
tijd was, terecht op de Krijgsschool.

Generaal-majoor 
bd Rudi Hemmes 
bekijkt samen met 
Jan Elbers (voorzit-
ter indie bataljons 
GRPI) de vitrine van 
de soldaat Hemmes 
bij de opening van de 
regimentsverzame-
ling in 2000.

Prinses Irene en generaal Hemmes 
leggen een krans in apri 2001 bij het 
60-jarig bestaan van GFPI.

fusElIER waaR bEn jE, wat doE jE En wat dEnk jE?
Door: Martin Faas

Bij deze 100ste uitgave van de Vaandeldrager leek 
het ons eens leuk om niet een Ireneveteraan “van la-
tere missies” de vaste vragen te laten beantwoorden 
maar een Ireneveteraan van het eerste uur de vragen 
voor te leggen. De keus was redelijk snel gemaakt. 
Iemand die al tientallen jaren het gezicht is van de 
oud-strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prin-
ses Irene. De voorzitter van die club: Rudi Hemmes.  
Op een mooie maandagmorgen in oktober werden de 
vragen in Den Haag op de tafel van Rudi neergelegd. 
Het werden een paar interessante en fijne uurtjes.

Op de eerste vraag: “wanneer was u wat waar” 
kwam al een antwoord dat bol stond van verhalen 
over school, studeren, voetbal, oorlog, het verlaten 
van bezet Nederland, de tocht door Europa met de 
Irenebrigade en (later) het oneigenlijk gebruik van 
een Canadese militaire vrachtauto. 
In het kort komt het erop neer dat hij in 1944 en 
1945 soldaat brenschutter en later carrierchauffeur 
was bij de Recce (verkenningsafdeling van de Irene-
brigade). In augustus 1944 gaat hij aan land via het 
strand van Arromanches om een half jaar later terug 
te keren naar Engeland voor het volgen van een of-
ficiersopleiding. 
 In augustus 1945 keert Rudi terug bij de briga-
de om samen met Ton Herbrink en een tiental on-
derofficieren van de Brigade in o.a. Schoonhoven,  
Roermond, Bergen op Zoom, Harskamp, Wierden  
opleidingen te verzorgen. In die periode reed dat Ire-
nedetachement elk weekend naar Den Haag in een 
Canadese militaire auto die was achter gelaten door 
een Canadese eenheid. Niemand wilde (voorlopig) 
die auto terug hebben. Van die gelegenheid werd 

dus driftig gebruik gemaakt door de heren. Op een 
of ander manier kreeg de auto ook een Nederlands 
militaire registratie. Zo konden zij op rijkskosten 
het voertuig voorzien van brandstof. Toch kwam er 
(in 1948) een moment dat de auto vermist bleek en 
moest worden ingeleverd. Als een “niets wetende 
soldaat met een zwaar accent” bracht Rudi de auto 
naar het Militair Gezag.

 Bij de vraag om één negatieve en één positieve 
ervaring te vertellen over zijn periode bij de brigade 
kwam het antwoord dat er alleen maar positieve wa-
ren. Een van die positieve momenten was dat zijn 
pelotonscommandant van het ene op het andere 
moment een ander mens werd. In Engeland zag het 
peloton de pc weinig en op zaterdagmorgen liepen 
de officieren, bij de speedmarch, achteraan. In Nor-
mandië moest de pc stellingen overnemen van de 
Engelsen. Rudi moest mee om de kaartentas te dra-
gen. Op een gegeven moment, bij het bekijken van 
de posten, werd er over hen heen gevuurd. Al rol-
lend en kruipend kwamen zij terug bij het peloton. 
Het bleek dus allemaal echt te zijn en de pc wilde 
zich niet meer “verschuilen” door achter aan te lo-
pen. Vanaf dat moment zat die pc bij zijn mannen, 
was hij de kloek die zijn kuikens beschermde en 
deed, voor zover dat toen kon, aan personeelszorg.
 Voor een negatieve ervaring moest Rudi even 
diep nadenken. Maar er was er toch wel eentje. In 
Frankrijk werd bij Pont l’Eveque de brug voor hun 
neus opgeblazen. De brencarrier, waar Rudi en een 
wachtmeester in zaten moest van de weg om de ge-
nie door te kunnen laten. Omdat er vijandelijk vuur 
was moesten er ligsleuven worden gegraven. In het 
schemerdonker bleek er al een ligsleuf te liggen. Zij 
erin en na verloop van tijd begonnen zij elkaar te 
beschuldigen van het ontzettend stinken. Hadden 
zij uren in een Duitse latrine gelegen. Dat was dus 
dikke scheisse. 

 Zijn tijd bij de brigade heeft natuurlijk invloed 
gehad op Rudi ’s denken over allerlei maatschappe-
lijke zaken. Het uitbreken van de oorlog had een ge-
weldige (negatieve) indruk achter gelaten. Hij was 
een keurige vent en liegen deed je niet. De Duitsers 
deden dat wel in mei 1940 door ons land binnen te 
vallen “omdat wij anders het Ruhrgebied zouden be-
zetten”.  Vanaf dat moment had Rudi een hekel aan 
alles wat Duits was. Op school deed hij niets meer 

De foto in het 
solders’s service en 
paybook van soldaat 
R.W. Hemmes.
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Tot op de dag van vandaag staat “zorg voor perso-
neel” hoog in het vaandel bij Rudi. Om doelen te 
bereiken is het belangrijk om onder het personeel 
een goede sfeer te krijgen en te houden. Iedere baas 
heeft zijn personeel nodig om tot resultaat te komen 
en de eindstreep te bereiken. Dat heeft Rudi ook ge-
durende zijn carrière bij de Koninklijke Luchtmacht 
in de praktijk proberen te brengen. Zo kreeg hij een 
hele positieve reactie van een oude adjudant. Rudi 
was de tweede commandant in zijn hele loopbaan 
die hem feliciteerde voor zijn verjaardag. Respect, 
het geven om elkaar en wie goed doet, goed ont-
moet zijn ervaringen die hij opgedaan heeft tijdens 
zijn tijd bij de Brigade en later zoveel mogelijk in de 
dagelijkse praktijk heeft uitgevoerd.

In 1945, bij het opheffen van de Brigade, werd er in 
Den Haag een groot feest georganiseerd. Alle leden 
van de Brigade waren uitgenodigd. Van hoog tot 
laag. Tijdens dat feest werd er geopperd om ieder 
jaar zo ’n feest te houden. In 1947 werd de Vereni-
ging van Oud-strijders van de Koninklijke Neder-
landse Brigade Prinses Irene opgericht. Een club die 
elk jaar een reünie houdt en waar iedereen lid van 

was. Rudi dus ook. Het was niet echt een besluit wat 
hij toen nam maar een logisch gevolg van die mooie 
feestavond in 1946. 
Na zijn pensionering in 1978 heeft Rudi heel veel tijd 
gestoken in de vereniging en werd zo het boegbeeld 
van de Irenemannen. Dat de KNBPI nu “samen” is 
met de VOSIB en VVVGFPI maakt hem erg blij. Ve-
teranen uit de afgelopen 70 jaren, onder de naam 
Irene, samen in één Vereniging van Veteranen. De 
saamhorigheid, de hulpvaardigheid en het respect 
naar elkaar toe zijn ingrediënten voor een goede en 
mooie toekomst voor het Regiment. 
Hoe de vereniging en het Regiment er over 10 jaar 
uitziet? Volgens Rudi hoopt hij dan nog steeds het 
invasiekoord aan Fuseliers uit te kunnen reiken. En 
over 12 jaar, als hij zijn 100ste verjaardag zal vieren, 
zal hij nieuwe plannen maken over zijn deelname en 
aanwezigheid bij activiteiten van de Vereniging en 
Regiment.

Rudi, bedankt voor dit zeer gezellige en boeiende 
interview. 

Volo et valeo.

Luiteant R.W. Hemmes is commandant vaandelwacht van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene 
tijdens de opening van de voorlopige Staten-Generaal in november 1945.

“wEtEnswaaRdIghEdEn Van onzE VEREnIgIng”
Tekst: Rudi Hemmes, Voorzitter van de Vereniging van Oud-Strijders  

van de Koninklijke Nederlandse Brigade  ”Prinses Irene” 

Honderdste Vaandeldrager
Wat een mooie mijlpaal: de honderdste Vaandeldra-
ger. In maart 1985 begonnen door Math van Hooff 
en toen al met medewerking van Hans Sonnemans. 
Er is in al die jaren enorm veel tijd en werk verzet 
om ons op de hoogte te houden van het wel en wee 
van onze vereniging en van onze leden en wij zijn al-
len die zich hiervoor hebben ingespannen bijzonder 
dankbaar.
Toen onze vereniging in 2000 zelf niet meer voor de 
uitgave van de Vaandeldrager kon zorgen, heeft de 
Stichting Brigade en Garde op ons verzoek de uit-
gave van ons blad overgenomen, zodat het nu een 
blad is geworden van en voor allen die bij de Prinses 
Irene Brigade en het Garderegiment hebben gediend 
en nog steeds dienen.
Alle oud-strijders van de Brigade en de Indië-Bataljons 
kijken nog steeds uit naar elke nieuwe uitgave. Wij 
kunnen ons ook nauwelijks voorstellen dat in deze 
moderne tijd de jonge Fuseliers de Vaandeldrager lie-
ver lezen op de computer of de IPad. Met de aantallen 
aan te maken Vaandeldragers zullen wij daar in de toe-
komst zeker rekening mee moeten houden.  

Vertegenwoordiging bij herdenkingen
Je kunt ook merken dat we toch allemaal wat ouder 
worden aan het feit dat wij bij de bevrijdingsfeesten 
in Eindhoven en Tilburg nauwelijks waren vertegen-
woordigd. Misschien kwam het deze keer niet voor 
iedereen goed uit en zijn we er volgend jaar weer 
bij. Laten we dat hopen want we willen toch zo lang 
mogelijk bij de herdenking zijn van onze belevenis-
sen van weleer. 

Overleden
Wij moeten helaas weer melding maken van het 
overlijden van mensen die veel voor onze vereniging 
hebben betekend.
Joan Davis is overleden. Zij was de trouwe echtge-
note van Harry, die zoveel jaren onze maatschap-
pelijk werker is geweest. Joan was een grote hulp 
bij alles wat Harry deed en wij waren haar steeds 
dankbaar dat zij, op de achtergrond, veel voor onze 
vereniging betekende. Wij waren op haar begrafenis 
vertegenwoordigd.
Ook Joop van den Bergh is overleden. Joop was ja-
renlang onze Vice Voorzitter en tot zijn overlijden lid 

Herdenking op Jeffcock Road Cemetery 
in Wolverhampton

vereniging van oud-strijders 
koninklijke nederlandse brigade prinses Irene

Voorzitter: R.W. Hemmes, Thorbeckelaan 74, 2564 BS ’s-Gravenhage
Secretaris: F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht aan:  
Nelleke Swinkels – van de Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best, of e-mailadres:
nellekeswinkels@onsbrabantnet.nl. Tel: 0499-374444 en tel: 06-54796857.
Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen.
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van ons bestuur. U vindt in deze Vaandeldrager een 
In Memoriam. Uiteraard was ons bestuur op zijn be-
grafenis vertegenwoordigd en heb ik mogen getui-
gen van onze dankbaarheid voor alles wat hij voor 
ons heeft gedaan. 

Wolverhampton en Congleton
Op zaterdag 5 november waren wij vertegenwoor-
digd in  Wolverhampton bij de herdenking van de 
brigadeleden die tussen 1941 en 1945 zijn overleden. 
De Afdeling Wolverhampton van de Royal British 
Legion organiseert elk jaar op de zaterdag voor Pop-
pyday die herdenking op het Jeffcock Road Ceme-
tery in Wolverhampton. Wij gaan daar jaarlijks met 
enkele Brigademensen en een deputatie van het 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene heen. Dit 
jaar brachten wij (op verzoek van de burgemeesters, 
omdat transport van dit “wapen” voor hem een pro-
bleem was in het vliegtuig) de Eresabel mee, die bij 
de viering van onze verjaardag in mei, aan de Burge-
meester van Wolverhampton was aangeboden. Deze 
reis ging de deputatie ook naar Congleton want ook 
de Eresabel van de Burgemeester van Congleton 
moest nog bij hem worden gebracht. 
Groot was de verrassing toen ook door Congleton 
onze Vereniging van Oud Strijders het Ereburger-
schap kreeg aangeboden. Ook hier zijn wij het eer-
ste buitenlandse onderdeel dat deze eer is te beurt 
gevallen.
Ook van het bezoek aan Engeland leest u verslagen 
in deze Vaandeldrager. U zult daaruit lezen hoe bij-

zonder onze mensen hebben genoten van de goede 
zorgen van onze Fuseliers voor de Oud-Strijders tij-
dens deze reis. Wij zijn het Regiment daarvoor tel-
kenmale zeer dankbaar.

Nationale Herdenkingsdienst
Op zaterdag 5 november waren wij ook vertegen-
woordigd in de kerk van Best bij de herdenking van 
de overleden Nederlandse militairen. Een herden-
king die elk jaar, de zaterdag na allerzielen, wordt 
georganiseerd door het Nationaal Katholiek Thuis-
front. Een bijzonder mooie herdenking waarbij onze 
Minister van Defensie namens allen een krans legde.
Dat zijn zo de belevenissen van de afgelopen maan-
den geweest en dan is het al weer bijna Kerstmis en 
staat de jaarwisseling weer voor de deur. Ik hoop 
dat het voor u allen een  goede periode zal zijn. Ik 
wens u en allen die u dierbaar zijn goede kerstdagen 
en een gelukkig en gezond 2012.
Ik hoop u volgend jaar bij de evenementen van onze 
vereniging weer te ontmoeten.
Ik kijk naar u uit.

Minister Hillen legde in 
Best een krans ter nage-
dachtenis aan overleden 
Defensiepersoneel

De in mei jl aange-
boden ere sabel werd 
overhandigd aan de 
burgemeesters van 
Wolverhampton en 
Congleton, op deze foto 
in Wolverhampton

dE gRotE VERRassIng dIE ons wERd bEzoRgd In ConglEton
Tekst: Kolonel der Fuseliers bd Tony Herbrink

Om 17.00 uur precies stond een bus, onder leiding 
van de stadsklerk, Brian Hogan, voor het hotel om 
ons detachement naar de Town Hall van Congleton 
te brengen. Daar werden wij welkom geheten door 
oud-burgemeester Margaret Williamson, die ons ver-
der voorstelde aan de raadsleden, oud-burgemeester 
Douglas Parker met echtgenote, deputy mayor Sally 
Holland en mevrouw Martin, de echtgenote van de 
huidige burgemeester. Direct na de kennismaking, 
vertelde zij mij direct waarom haar man, de burge-
meester, niet aanwezig was.  Met tranen in haar ogen 
vertelde zij dat haar man ongeneeslijk ziek was en 
aan kanker leed. Hij is “very poorly” zei zij. Evenals 
in Wolverhampton kreeg ik het erg benauwd. Zij gaf 
echter aan dat zij erin berustte en aanwezig was om 
hem straks thuis het verhaal van de overdracht van 
de sabel en het verdere verloop van de bijeenkomst 
te vertellen.

Geheimzinnigheid troef
Na de voorstelling werd ik gevraagd mee te gaan om 
enkele foto’s te maken. Het was een beetje geheim-
zinnig, want men drukte een omlijst “iets” in mijn 
handen, met het verzoek niet te proberen om te zien 
wat er op dat “iets” stond. Er werden weer aan alle 
kanten foto’s genomen. Toen dat was gebeurd gin-
gen wij terug naar de raadszaal en daar moest de 
sabel worden overgedragen. Ik mocht het woord 
voeren omdat het voor mij ook zeventig jaar geleden 
was dat ik in Congleton aankwam. Na de toespraak, 
de overdracht en dankwoord van de deputy mayor, 
Sally Holland en uiteraard weer vele foto’s, kwamen 
de deputy Mayor en mr. Hogan aan het woord en kre-

gen wij te horen dat ons de “Freedom of the Town” 
was toegekend vanwege de lange relatie met Cong-
leton. Toen werd ook duidelijk wat er even tevoren 
gefotografeerd was. De verrassing was zo groot, dat 
het mij moeilijk viel de juiste woorden te vinden om 
te danken en uit te drukken hoe vereerd en trots wij 
ons voelden. Door mr. Hogan, de gemeentesecreta-
ris, werd met nadruk vermeld dat de stad pas in 2010 
gerechtigd werd deze Freedom of the Town toe te 
kennen, dat wij de eerste eenheid waren en dat het 
uitzonderlijk is dat een buitenlandse eenheid deze 
onderscheiding krijgt.

Vuurwerk
Na deze indrukwekkende gebeurtenis werden wij 
uitgenodigd in de bus te stappen om naar de Town 
Bonfire and Fireworks display te gaan in het park. 
Drie kwartier lang genoten wij van een fantastisch 
vuurwerk. Wij zaten overdekt en hadden een goed 
zicht op het geheel. De dag eindigde in een restau-
rant waar ons een grandioos goed diner werd aange-
boden . Rond 23.30 uur waren wij terug in ons hotel, 
waar wij de stadsfunctionarissen nog eens heel veel 
dank zegden onder het genot van een “slaapmutsje”. 
Zondagmorgen om 09.00 uur vertrokken wij, vol-
daan, vereerd en trots terug naar  Nederland. Ik sluit 
dan af met de woorden van onze commandant van 
het Garde Regiment Fuseliers “Prinses Irene “: “Wij 
hebben een geweldige ervaring en weekend achter 
de rug. Het was niet alleen beroepsmatig een goed 
moment maar ook gezellig en een prettig gezelschap 
met zijn allen ”.

De oorkonde behorende bij de  
“Freedom of the Town”

Ook in Congleton werd de sabel netjes afgeleverd aan  
de oud-burgemeester die in mei in Oirschot was
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Oude Krijger 

Gedicht geschreven door Steven, de 

zoon van Joop van den Bergh, bij het 

afscheid van zijn vader

zo stil

een oude krijger is niet meer

de Vrijheid als het hoogste goed

versmolten met leven

zo strijdbaar

als krijgers zoals jij

niets hadden gedaan

hadden wij, heel simpel, nooit bestaan

zo dapper

bereid het leven te geven

voor al wat je lief is

voor de vrijheid van mij en jou

zo moedig

bewust  kiezen, steeds weer

en niet te zwijgen

het hoofd niet af te wenden

zo fier

de onderdrukking te trotseren

hoe deze ook verschijnt

en nimmer daarvoor wijkend

zo stil

papa, hij is niet meer

mijn vrijheid kijkt hem na

zijn invloed immer daar

verankerd in ons hart 

Joop dank voor alles, 

rust in vrede. 

Op 10 oktober 2011 is ons bestuurslid Joop van den Bergh ons ontvallen. Tijdens de herdenkingsdienst 
van Joop sprak Rudi Hemmes, Voorzitter van de Vereniging van Oud-strijders van de Koninklijke Neder-
landse Brigade  ”Prinses Irene” het volgende In Memoriam uit.

In mEmoRIam joop Van dEn bERgh

Het leven van Joop werd voor een groot gedeelte be-
paald door de Tweede Wereldoorlog, die voor Joop 
eigenlijk begon met de mobilisatie in 1939. Toen de 
Duitsers ons land binnenvielen op 10 mei 1940 werd 
Joop ingezet om de Duitse troepen tegen te houden. 
De capitulatie na het laffe bombardement van Rot-
terdam en bezetting door de Duitsers betekende 
voor Nederland het verlies van de vrijheid. Zoals 
voor veel Nederlanders was dat verlies van de vrij-
heid ook voor Joop een onverteerbare schok.
Hij weigerde, als student medicijnen, de studenten-
verklaring te tekenen waarin hij moest verklaren 
niets tegen de Duitsers te ondernemen en zon op 
middelen om de Duitsers het leven zo zuur moge-
lijk te maken. Joop heeft die keuze gemaakt met de 
bedoeling bij te dragen aan het verdrijven van de 
bezetters en zocht naar mogelijkheden zich daar bij-
zonder voor in te zetten. 

Daadwerkelijke inzet in bij de Brigade
Joop hielp mensen die zich bij de geallieerden wil-
den voegen om de bewaakte Nederlands-Belgische 
grens en Belgisch-Franse grens over te komen. In 
Frankrijk werden zij dan door anderen geholpen om 
via Spanje en Portugal door te gaan naar Engeland. 
Toen hij de mogelijkheid kreeg zich aan te sluiten bij 
een succesvolle Franse verzetsgroep van de Maquis 
koos hij ervoor om met een vals persoonsbewijs in 
Frankrijk de Duitsers te bestrijden.
Nadat in 1944 de Prinses Irene Brigade in Norman-
dië was geland meldde Joop zich onmiddellijk in 
Frankrijk aan bij de Brigade en deed mee aan de 
bevrijding van Pont Audemer en Beringen. Bij de be-
vrijding van Tilburg raakte Joop gewond en werd hij 
opgenomen in een Engels hospitaal. Gelukkig is hij 
geheel hersteld uit het hospitaal gekomen en heeft 
hij intens het einde van de oorlog beleefd.
Joop van den Bergh was een moedige man. Hij 
maakte tijdens de bezetting een keuze en accep-
teerde dat die keuze hem zijn leven zou kunnen kos-
ten. Hij vond dat hij gewoon moest doen wat gedaan 
moest worden voor zijn vaderland. Dat wij hier nu 
allemaal in vrijheid kunnen leven hebben wij mede 
aan Joop te danken.

Officiersopleiding in Engeland
Na de capitulatie van de Duitsers werd Joop naar 
Engeland gestuurd voor een officiersopleiding. Te-
rug in Holland werd hij als luitenant ingedeeld bij 
de Cavalerie waar hij het buitengewoon naar zijn zin 
heeft gehad. Joop was een mensen-mens die door ie-
dereen bijzonder werd gewaardeerd. Hij heeft nim-
mer zijn eigenbelang laten prevaleren en zette zich 
bij voortduring voor anderen in. Zijn laatste functie 
als kolonel was Plaatsvervangend Gouverneur van 
de KMA.

Na zijn pensionering werd Joop gevraagd lid te 
worden van het bestuur van de Vereniging van Oud-
strijders toen er een vacature ontstond voor de func-
tie van Vice-voorzitter. Ook in ons bestuur heeft hij 
voor de Vereniging van Oud-strijders  een bijzondere 
inbreng gehad. Iedereen kon met hem opschieten. 
Hij stond altijd voor anderen klaar. Als wij voor een 
herdenking naar Normandië gingen werd Joop altijd 
aangewezen om het contact met de plaatselijke au-
toriteiten te onderhouden vanwege zijn voortreffe-
lijke beheersing van de Franse taal.

De laatste jaren kwam Joop niet meer bij bestuurs-
vergaderingen. Wij hadden de indruk dat hij de 
grootste moeite had zijn leven weer op de rails te 
krijgen na het overlijden van zijn echtgenote Lia. On-
danks de geweldige hulp en steun van zijn kinderen 
werd Joop nooit meer de oude.
 
Zijn geheugen ging erg achteruit en de laatste maan-
den werd het leven voor hem steeds moeilijker.
Op 14 november zou hij 92 jaar zijn geworden, op 14 
oktober werd hij begraven.
Wij verliezen in Joop een dapper man, een aimabel 
mens en een markante militair die door iedereen 
werd gewaardeerd.
Wij treuren om zijn heengaan maar wij zijn dankbaar 
dat wij hem zolang in ons midden hebben gehad. Wij 
zijn er trots op dat hij één der onzen was en wij zullen 
hem in onze gedachten in dankbaarheid herinneren.
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Daarna sprak ik nog met oud-burgemeester Mal-
colm Gwinnett, die bij ons was in Oirschot op 13 
en 14 mei 2011. Hij vertelde me dat hij ongeneeslijk 
ziek was, er was kanker bij hem geconstateerd en 
dat zijn levensverwachting maximaal twee jaar zou 
zijn. Daardoor werd ik erg geschokt. Hij zelf was 
dapper want, zei hij, “ Ik heb een vast geloof in het 
hiernamaals”.

Als afsluiting van ons bezoek aan Wolverhampton 
werd ik door de kleindochter van een gemeente-
raadslid geïnterviewd. Zij moest voor haar school 
een essay schrijven over het leven van een soldaat 
aan het front in oorlogstijd. Ergens in een hoekje 
van de “Parlour” vond dit plaats. Een tiental vragen 
werden gesteld en beantwoord. Een half uur later 
had zij al vier bladzijden vol geschreven. Zij beloof-
de mij het eindresultaat te laten weten.

Hiermee werd het bezoek aan Wolverhampton af-
gesloten en kon de reis worden vervolgd naar  
Congleton. 

Kennismaking met 
burgemeester Bert 
Turner van Wolver-
hampton. Links op de 
foto mr John Mellor 
van Royal British Le-
gion, Branch Wolver-
hampton Central.

De aanwezige oud-strijders van de VOSKNBPI, 
v.l.n.r. Tony Herbrink en Max Wolff (hoffotograaf)

jaaRlIjksE dodEnhERdEnkIng In wolVERhampton op 5 noVEmbER 2011
Tekst: Kolonel der Fuseliers bd Tony Herbrink

In de vroege morgen van 4 November 2011 stond een 
detachement van 9 personen gereed in de Generaal-
majoor de Ruyter van Steveninckkazerne voor een 
reis naar Wolverhampton (VK) met de opdracht om 
daar deel te nemen aan de “Commemoration Ser-
vice” en daarna de aan de burgemeester van Wolver-
hampton op 13 Mei 2011 in Oirschot gekregen ere 
sabel te overhandigen.
Na aankomst werd er om 18.30 uur gedineerd en 
stonden wij klaar om 20.00 uur om een delegatie van 
de Royal British Legion, Branch Wolverhampton 
Central te ontvangen.
Traditiegetrouw boden zij ons drankjes aan en wij 
hielden ons aan onze traditie door het aanbieden 
van een fles calvados aan de president en de voorzit-
ter van de Branch.

Snelle koorduitreiking
Voordat we op 5 november konden vertrekken naar 
de plaats van de herdenking, vond eerst nog een kor-
te ceremonie plaats op de parkeerplaats van het ho-
tel. Op de gebruikelijke wijze en met het gebruike-
lijke ceremonieel werd aan adjudant Arno van Lier 
en sergeant 1 Bram Smits het oranjeblauw koord 
uitgereikt door de twee aanwezige oud-strijders.

Herdenking en ontvangst
De service op het kerkhof aan Jeffcock Road werd 
geleid door de aalmoezenier van de Branch en ver-
liep op gelijke wijze als andere jaren, psalmen zin-
gen, gebeden en lezing, de exhortation, kranslegging 
en de volksliederen van Engeland en Nederland.
In de “Mayor’s Parlour” werd koffie en thee aange-
boden en sprak overste Henk de Boer het aanwezige 
gezelschap toe en zette de geschiedenis van de sabel 
in gloedvolle bewoordingen uiteen.
Uiteraard werden er vele foto’s gemaakt door de 
pers en door leden van ons detachement.

Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst. Op het 
terras sprak ik met burgemeester Bert Turner, die 
trots liet zien dat het voetbalstadion volledig ver-
nieuwd was en dat hij ons graag kaartjes had willen 
geven voor een wedstrijd die zaterdagmiddag. Maar 
dat kon helaas niet omdat wij nog door moesten naar 
Congleton. Dat houden we tegoed voor volgend jaar. 

Adjudant Arno van Lier en sergeant 1 Bram Smits 
krijgen voor de plechtigheden nog even het oranjeblauw 
koord uitgereikt door de twee aanwezige oud-strijders.

De ere sabel wordt overhandigd aan burgemeester  
Bert Turner. Rechts voormalig burgemeester 
Malcolm Gwinnett
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Op woensdag 19 september 2012 organiseren de re-
unie - commissies van het 4e, 5e, 6e en 7e Bataljon 
gezamenlijk hun laatste en afsluitende reünie. 
Bedoelde reünie vindt plaats (alles onder één dak) 
in het mooie bekende gebouw van de Generaal-ma-
joor De Ruyter van Steveninck - kazerne te Oirschot. 

Noteer alvast deze datum in uw agenda; te zijner tijd 
volgt de uitnodiging en het programma. 

Ik hoop dat vele Sobats hierop zullen reageren en 
zich bij de aankomende reünie laten zien en horen, 
zodat de werkzaamheden door de vrijwilligers niet 
tevergeefs zijn geweest. 
Nogmaals, het organiseren van zo’n dag vergt veel 
werk en daarom geeft het veel plezier en voldoening 
als men een grote groep kan verwelkomen. 
Vanaf het jaar 2013 zal de nieuwe Vereniging van 
Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene 
(VVGFPI ) de totaal reünie - werkzaamheden van 
ons overnemen. 

Het vorenstaande houdt echter wel in dat de jaarlijk-
se reünie met plechtige en eerbiedige dodenherden-
king bij het monument voor u gewaarborgd blijft. 

Vertegenwoordigers van 4, 5, 6 en 7 Irene
Van Li.naar Re. Wim ter Horst 5 en 7 Irene; Harry 
Vleeming 6 Irene; Theo van Alst en Jan Beckers beiden 
4 Irene.

vierde bataljon gRpI

nu EEns gEEn VERhaal oVER bommEn En gRanatEn 
Tekst: Jan Baas, M.T. Staf Cie. 4e bataljon Garde Regiment Prinses Irene

Het was 20 december 1947 toen ik s’ avonds met 
lange Siem (Sirnon Beuving) in Balongbendo aan 
tafel zat om een brief naar huis te schrijven toen ik 
bij Siem een foto zag liggen van een leuk meisje. Op 
mijn vraag wie dat was kreeg ik het antwoord:
“Dat is mijn nichtje die in Stadskanaal woont”.
Direct daarop stelde Siem de volgende vraag:” Wil 
jij haar misschien eens schrijven, want ik heb teveel 
correspondentie.”
Mijn antwoord was ja, dat wil ik wel en kreeg het 
adres. Haar naam was Sientje, haar leeftijd 17 jaar. 

En zo stuurde ik haar mijn eerste kleine luchtpost-
blad en maakte mij bekend wie ik was, zoals dat 
ik als Siem ingedeeld was bij de M.T. Vanaf die tijd 

stuurden wij elkaar 2 genummerde brieven per 
week. Ondanks wij elkaar nooit hadden gezien, gin-
gen wij elkaar kennen.

Als ik haar 73 ste brief in 1948 ontvang, lees ik dat 
Sientje met de Kerstdagen bij mijn ouders in Amster-
dam was geweest. Ze had kennis~gemaakt en samen 
waren ze naar het theater Carré geweest.
Inmiddels schreven mijn ouders dat ze Sientje toch 
wel een leuk meisje vonden. 
In mijn brieven aan Sientje schrijf ik maar niet welke 
nare tijden wij meemaken, zoals dat ik met de Ford van 
Siem op een mijn was gereden op de weg Blitar – Wlin-
gi. Ik had namelijk die Ford van Siem tijdelijk moeten 
overnemen omdat onze Luit hem straf had gegeven.

Garderegiment

1946-1950
Reünie Commissie

4e Bataljon

Reünie Comité 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene
Voorzitter: J.K. Kerssemakers, F.J.Thielpark 131, 5707 BZ Helmond, 
Tel 0492 - 524366, juan111@hetnet.nl
Secr./Pennm.: Th.J. van Alst, Nic. Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar, 
Tel. 0316 – 524002, e-mail: t.alst@upcmail.nl. 
Kazernecontact: J.T.J. Beckers, Mgr. De Haasstraat 27, 5521 TA Eersel,
Tel. 0497 – 513218, e-mail jtj.beckers@kpnplanet.nl
Lid: M.W. Knoll, Achter de Raaf 69, 4102 DD Culemborg, Tel. 0345 – 520853
Lid: B. Petersen, Van Pallandtdreef 20, 4101 KC Culemborg, Tel.0345 – 520887

vereniging van Indië-bataljons  
garderegiment prinses Irene

jaaRVERgadERIng In 2012 
Tekst: Theo van Alst

De jaarvergadering van de VOSIB GRPI zal in 2012 gehouden worden op 

woensdag 7 maart 2012, aanvang 13.00 uur.
in het gebouw “De Treffer”, kamer 308, 
van de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck kazerne te Oirschot.

U wordt om 12.00 uur verwacht in  het KEK gebouw.
Hier wordt u een gratis lunch aangeboden door het DB.

Deze vergadering is zeer belangrijk, daar ons in de nabije toekomst vele veranderingen te wachten staan. 

Noteer nu alvast bovengenoemde datum. 

leder comité ontvangt  t.z.t. een uitnodiging met jaaroverzichten.

Met Irene groeten 

Th. van Alst secretaris

sobats opgElEt! 
Tekst: Harry Vleeming 

Het jaar 2011 is voor ons Veteranen in 
snel tempo weer bijna gepasseerd. 

Gaarne willen wij als Dagelijks Bestuur 
van de vereniging Oud Strijders Indië - 
bataljons van het Garderegiment Prinses 
Irene van de gelegenheid gebruik maken 
om u allen goede kerstdagen te wensen, 
alsmede een prettige jaarwisseling en een 
voorspoedig en bovenal gezond 2012. 

Voorzitter: H. Vleeming, St. Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort, tel. 026-3118271.
Secretaris: Th. J. van Alst, Nic. Beetsstr. 29, 6901 LW Zevenaar, tel. 0316-524002
e-mail: t.alst@upcmail.nl
Penningmeester: W.G. ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, tel. 0575-519207
e-mail: wg.terhorst@chello.nl. Bankrekening: abn-amro 53.25.60.396.
Ingeschreven K.v.K. Eindhoven onder nr. 40240403.
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vijfde bataljon gRpI

Tekst: Wim ter Horst

Sobats van 5 Irene,
Zoals bij u allen bekend, is het bestuur van uw  
reünie commissie per 1 januari 2011 gestopt met zijn 
werkzaamheden. Als penningmeester van de VOSIB 
ben ik tijdelijk als waarnemer opgetreden. In 2011 
was dat geen enkel probleem, omdat er geen Batal-
jons reünies georganiseerd zijn i.v.m. met de grote 
Regimentsreünie die op 14 mei 2011 heeft plaatsge-
vonden. U hebt daarvoor allemaal een uitnodiging 
ontvangen.

Na deze Regimentsdag is door het DB van de VOSIB 
(zijnde H. Vleeming 6 Irene,
Th. Van Alst 4 Irene en W. ter Horst 7 Irene en 5 Ire-
ne) het besluit genomen om in 2012 nog  éénmaal 
een gezamenlijke reünie te organiseren voor deze 4 
Bataljons.
Deze zal plaats vinden op 

woensdag 19 september 2012 te Oirschot. 

Noteer deze datum al vast in uw agenda. Wij hopen 
op een grote opkomst. 
U krijgt allen in het komende jaar persoonlijk een 
uitnodiging om die dag mee te beleven.

Na deze afsluitende (door oudjes voor oudjes) reü-
nie zullen de desbetreffende commissies
hun organiserende taken overdragen aan de VVVGF-
PI. Dat is de Vereniging Veteranen van het Gardere-
giment Fuseliers Prinses Irene die per 1 januari 2010 
is opgericht .
Deze Vereniging bestaat uit “jonge” Veteranen en zij 
zal er o.a. voor zorgen, dat zo lang als nodig is jaar-
lijks een reünie wordt gehouden voor ons als  Indië 
Bataljons.
Ons fraaie Regimentsblad de Vaandeldrager blijft 
gewoon verschijnen, maar u begrijpt ook wel dat 
hieraan een prijskaartje hangt. Een (vrijwillige) bij-
drage van € 15,-- per jaar wordt dan ook zeer op prijs 
gesteld. 

U begrijpt dat ons (als commissieleden) heel veel  
werkzaamheden uit handen wordt genomen en daar 
zijn wij erg gelukkig mee.

Rest mij nog u allen heel goede Kerstdagen toe te 
wensen en een zeer voorspoedig en vooral gezond 
Nieuwjaar.

Reüniecommissie 5-GRPI

Tijdelijk contactpersoon: W.G. (Wim) ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen
wg.terhorst@upcmail.com
Bankrekening ABN - AMRO 53.25.60.396 t.n.v. de Ver. Oud Strijders Indië Bataljons GRPI

Zoals altijd had Siem weer eens te hard gereden. Ik 
kwam er heelhuids vanaf, maar Siem was zijn Ford 
kwijt.

Februari 1950 laat Sientje weten dat ze in Amster-
dam heeft gesolliciteerd voor een betrekking als 
huishoudelijke hulp bij de familie Schokking. Me-
neer Schokking was een broer van de Minister van 
Oorlog, en Sientje krijgt die baan zodat ze in Amster-
dam zal zijn als wij weer “thuiskomen”. 

Zoals alle lezers van het 4e Bataljon Prinses Irene we-
ten vertrekken wij met het m.s. Georgic op 3 maart 
1950 vanaf Batavia, dat nu Jakarta heet. De stem-
ming is goed aan boord, ik schrijf mijn laatste brief 
aan Sientje, die ik op 12 maart in Aden kan posten. 
Het is nummer 240. Als wij weer op volle zee varen, 
wordt mijn naam omgeroepen door de scheepsom-
roep, met het verzoek bij de aanwezige dominee te 
komen. Wat ik dan te horen krijg, is onvoorstelbaar, 
mijn moeder zou op 10 maart zijn overleden. 

Later blijkt, toen meneer Schokking dit hoorde, hij 
zijn broer had gevraagd mij met spoed thuis te laten 
komen, maar omdat we op volle zee zaten, was dat 
onmogelijk. 
Van de rest van de reis kan ik me weinig herinneren, 
alleen de droevige thuiskomst. 
Ik had me de ontmoeting met Sientje anders voorge-
steld, maar heb wel veel steun van haar gehad om al-
les te verwerken. Erg was ook dat mijn moeder zich 
zelf het leven had ontnomen! 

Om het verhaal af te ronden, wij trouwden in het jaar 
1951 en kregen 2 kinderen, een meisje en een jon-
gen. Afgelopen 10 maart waren wij 60 jaar gehuwd. 
In 1980 ben ik samen met Sien terug geweest naar 
de plaatsen waar wij de in de jaren 1947 tot 1950 zijn 
geweest. 
Het onderlinge contact met de M.T. makkers is altijd 
goed gebleven, helaas zijn er momenteel 21 overle-
den, Simon Beuving al in het jaar 1965. 

gEzamEnlIjkE REünIE op woEnsdag 19 sEptEmbER 2012
Tekst: Theo van Alst

Reeds enkele jaren hebben onze Comités een reünie als 
duo georganiseerd. Het 5e en 6e Bataljon is als eerste 
hiermede begonnen in 2007 en het bleek een succes!! 

In 2009 kwamen de veteranen van het 4e en 7e  voor 
het eerst samen bijeen en ook dit bleek een groot 
succes!!!! 

Voor beide bijeenkomsten waren goede, weldoor-
dachte afspraken natuurlijk heel belangrijk.

Combi reünie 4 en 7 Irene

Nu zijn we weer een paar jaar verder - en ook ouder 
- en dat houdt in dat we in 2012 alle Irene – Indië - 
veteranen samen oproepen deel te nemen aan deze 
laatste reünie georganiseerd door eigen bekende 
Comités. 

De datum is reeds vastgelegd namelijk
 woensdag 19 september 2012 
en zal zoals gebruikelijk, plaatsvinden in de Leger-
plaats Oirschot.

Hier staat immers ons Irene monument en kunnen 
wij daarbij al onze ruim 90 achtergeblevenen her-
denken. leder jaar is dit weer een indrukwekkende 
plechtigheid. 

Na deze Reünie zal onze nieuwe Vereniging - VVGF-
PI - Vereniging van Veteranen Garde Fuseliers Prin-
ses Irene - de jaarlijkse Reünie van onze Indië gan-
gers organiseren zolang hieraan uiteraard behoefte 
bestaan.

Wij hopen woensdag 19 september op een grote, 
overweldigende opkomst. De uitnodiging ontvangt 
u in de zomermaanden 2012. 

Noteer deze datum echter nu reeds in uw nieuwe 
agenda.

Rest mij nog u allen, namens ons Comité, prettige 
Kerstdagen en alle goeds   in 2012 toe te wensen. 
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zevende bataljon gRpI, bataljon berdjalan

ooRkondE VooR dE hEER maRt Van bREE

De heer Mart van Bree wonend in Maastricht werd 
op 29 September onder valse voorwendsels naar het 
verzorgingstehuis in Maastricht gelokt omdat de Re-
gimentscommandant een bezoek zou brengen aan 
onze gewonde Sobat Nico Vrijens van het 7e Batal-
jon GRPI. Hij was hier ook voor uitgenodigd omdat 
hij al jaren de mantelzorg verricht voor onze Sobat. 

Na gezellig een stuk Limburgse vlaai gegeten te heb-
ben nam de regimentscommandant het woord en al 
snel werd het de heer Van Bree duidelijk dat het ei-
genlijk om hem ging. Aan hem werd een oorkonde 
uitgereikt waarin de commandant zijn erkentelijk-
heid betuigde aan de heer Mart van Bree voor de on-
voorwaardelijke zorg die hij als mantelzorger voor 
onze gewonde Sobat Nico Vrijens van het 7e Bataljon 
GRPI gedurende de afgelopen 15 jaar heeft verricht. 
De broederschap die hij nog immer betoont aan een 
oud-strijder van ons Garderegiment door zijn bijna 
dagelijks bezoek aan Nico Vrijens en het omdenken 
voor zijn geestelijk en lichamelijk welzijn en de on-
baatzuchtige manier waarmee hij invulling geeft aan 
zijn functie als mantelzorger en de grote steun die 
hij daarmee betoont voor het Garderegiment Prinses 
Irene en het 7e Bataljon GRPI is heel bijzonder.
Nico en Mart waren erg geraakt door dit gebaar en 
konden het ook enorm waarderen. Wij als regiment 
zijn er blij dat er mensen zijn zoals Mart.

nadEREnd afsChEId Van EEn REünIE ComIté

Het is meer dan 30 jaar geleden dat wij gestart zijn 
met het organiseren van reünies voor diegenen die 
gediend hebben bij het 7e Bataljon Garde Regiment 
Prinses Irene. 
Na terugkomst uit de Tropen (1950 en 1951) heeft 
het 28 jaar geduurd voordat er op Bataljons niveau 
iets werd georganiseerd. Het begon eind 1979 met 
het aanhechten van de namen “West- en Oost Java” 
aan het Regimentsvaandel als een herinnering aan 
de Indië tijd van 5 Bataljons van het Regiment die na 
1945 werden uitgezonden naar het toenmalige Ne-
derlands Indië en hun deelname aan - en activiteiten 
in de Politionele Acties die daar hebben plaatsge-
vonden. Ons Bataljon kwam in oktober 1949 aan in 

Emmahaven (bij Padang) op Sumatra en toen waren 
deze acties inmiddels verleden tijd.
Wij kregen een meer humanitaire taak voornamelijk 
op Nieuw Guinea en later in Soerabaja.

Vanuit het Ministerie van Defensie werden we uitge-
nodigd om de plechtigheid van het aanbrengen van 
de Vaantjes aan het Regimentsvaandel bij te wonen 
in de kazerne te Schalkhaar. Deze uitnodigingen wa-
ren allen geadresseerd aan ons inscheping adres, 
dat dateerde van 1949. Die van mij was geadresseerd 
als volgt:
Dpl. Soldaat W.G. ter Horst D 3 te Varsseveld.
Tussen 1949 en 1979 was dit adres gewijzigd in Sin-

Reüniecommissie van het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene, 
Wim ter Horst, Secretaris/Penningmeester, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen,
Tel. 0575-519207, wg.terhorst@chello.nl.
Teus Meijer, (Sociaal contactpersoon voor de regio Zuid West Nederland) 
Stationsweg 54 F 3233 CT Oostvoorne. Tel. 0181- 485089.
Sjaak Besteman, (Sociaal contactpersoon voor de regio Noord West Nederland)  
Druckerstraat 31, 1814 RG Alkmaar. Tel. 06-29041313.
Postbankrekening: 4347 en Bankrekening: 43.89.98.499 beiden ten name van Bataljon Berdjalan, 
Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen.

s-ireentje 75

Tekst : Frans Sturm

Als ik op deze regenachtige dag bezig ben om voor 
ons Regimentsblad de Vaandeldrager 
een stukje te schrijven, moet ik denken aan de tijd 
dat ik voor militaire dienst werd opgeroepen.
Mijn gedachten gingen uit naar wat er zou gaan ge-
beuren in mijn nog jonge leven.
De dag begon met een treinreis naar Arnhem. Daar 
werden wij opgevangen en naar de Menno van Coe-
hoorn kazerne gebracht.

We kregen er een gevechtsopleiding. Toen deze was 
afgesloten, volgden er allerlei opleidingen voor di-
verse functies, zoals verpleger, chauffeur en verbin-
dingsdienst.
Na deze afronding kregen wij te horen dat we wer-
den uitgezonden naar Nederlands Indië.
Wij kregen veertien dagen verlof, waarna wij ver-
trokken met de s.s Waterman.

Na een rustige vaart met veel zeezieken kwamen wij 
aan in Priok.
Toen werd het tijd voor ontscheping en werden wij 
naar onze post gebracht. Dit werd Krawang voor de 
chauffeurs en de verpleegkundigen en andere on-
derdelen. Hier zou het echte werk moeten beginnen, 
maar de eerste paar weken werd met sport en met 
het opknappen van het kampement de tijd nuttig be-
steed.

Nadat er wat dagen voorbij waren gegaan, werden 
de chauffeurs naar Tjimahi overgeplaatst om de op-
leiding af te ronden en examen te doen.

Tot zover dit verslag en aansluitend geef ik u hierbij 
nog enige mededelingen voor het komende jaar.
1e.   Onze eerstvolgende reünie houden wij op 19 

september 2012. Dit wordt een gezamenlijke re-
unie van 4, 5, 6 en 7 Irene en zal plaats vinden 
in het KEK gebouw van de Gen. Majoor de Ruy-
ter van Steveninck kazerne te Oirschot. Nadere 
mededelingen volgen nog, maar noteert u deze 
datum alvast in uw agenda.

2e.   Wij vragen uw aandacht voor het volgende. 
Als u de Vaandeldrager wilt blijven ontvangen 
maakt u dan s.v.p. vóór 1 maart 2012 € 12,00 
over op rekening nr. 75.55.84.848 ten name van 
F. J. M. Sturm te Amsterdam. Bij voorbaat onze 
hartelijke dank.

3e.   Mocht u de Vaandeldrager niet meer op prijs 
stellen, meldt dit dan even bij uw secretaris  
F.J.M. Sturm.

Ter afsluiting wenst de Reünie Commissie van 6 
Irene ( Harry, Piet en Frans)  u en de uwen prettige 
Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voor-
spoedig en vooral gezond 2012 toe.

Het reüniecomité van het 6e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene wordt gevormd door:
Voorzitter: Harry Vleeming, St. Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort, 
tel. 026-3118271.
Secr/Penn: Frans Sturm, Adr. v/d Horststraat 28, 1065 GX Amsterdam, 
tel. 020-6171262. Email: f.sturm@kpnplanet.nl
Piet Peters, Kasteelsepad 7, 6686 EX Doornenburg, tel. 0481-423410.
Postbank: 755584848 ten name van F. Sturm Adr. v/d Horststraat 28, 1065 GX Amsterdam
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Het duurde echter zelfs tot 1995, voordat wij het 
Nieuw Guinea Herinneringskruis kregen uitgereikt. 
Met het uitreiken daarvan was bij thuiskomst in 
1950 c.q. 1951 nogal wat misgegaan.
De contacten met het Regiment (GFPI) werden 
steeds hechter, onze reünies werden verplaatst naar 
Oirschot, waar wij altijd van harte welkom waren en 
waar de ceremoniële dodenherdenking, compleet 
met Vaandelwacht en een peloton actief dienende 
fuseliers, zeer waardig verliep. Tot op de dag van 
vandaag houden we nog steeds onze reünies in Oir-
schot en dat zal zo blijven zolang de Fuseliers daar 
hun thuisbasis houden. Alleen de organisatie van  
zo’n dag komt in andere handen.

Lt .gen J. F. G. A. M. Maas spelt 
Wim ter Horst het NGH kruis op.

Met het klimmen der jaren kregen ook de reünies 
een ander karakter, er waren geen optredens meer, 
live muziek werd afgeschaft er werd niet meer ge-
danst. Alleen onze verloting is altijd gebleven tot en 
met onze gecombineerde reünie met 4 Irene in 2010. 
Maar niet alleen het karakter van de reünie veran-
derde, ook de reünie commissies veranderden, zij 
werden uitgedund. Het is bij alle commissies het-
zelfde, ook bestuursleden overlijden helaas en nieu-
we zijn er op onze leeftijd niet te vinden. Ons batal-
jon kent nog maar één bestuurder. Gelukkig heeft 
het Regiment  dit in het verleden wel voorzien en per 
1 januari 2010 is de VVVGFPI opgericht, voluit: Ver-
eniging Van Veteranen Garderegiment Fuseliers 
Prinses Irene. Het bestuur bestaat uit Jonge Vetera-
nen en is aangevuld met een lid van de Brigade (gen. 
bd  R. Hemmes) en een lid van de Indië Bataljons 
(W.G. ter Horst).

In onderling overleg tussen 4, 5, 6 en 7 Irene is nu het 
besluit genomen om in 2012 nog éénmaal zelf een 
reünie te organiseren (dus door en voor de oudjes). 
Dit wordt dan een gezamenlijke reünie voor deze 
4 Bataljons. We verwachten dan een opkomst van 
250 à 300 personen. De datum is al besproken en is 
woensdag 19 september 2012.
Locatie KEK gebouw gen. maj. de Ruyter van Steve-
ninck kazerne in Oirschot. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Na deze reünie zullen de nog resterende leden van 
de 4 Reüniecommissies per 1 januari 2013  hun or-
ganisatorische taken overdragen aan het bestuur 
van de VVVGFPI en deze jonge garde zal, zo lang als 
maar nodig is, ervoor zorgen, dat er jaarlijks een re-
unie voor de Indië Bataljons wordt gehouden.

Tot slot wil ik graag u allen, namens 7 GRPI, heel 
goede Kerstdagen en een voorspoedig en vooral ge-
zond Nieuwjaar toewensen.

derenseweg 18 te Varsseveld.
Gelukkig woonde mijn oudste zus nog in het ouder-
lijk huis en was de beheerder van het postkantoor 
een oud-klasgenoot van mij, waardoor de uitnodi-
ging toch nog op de goede plek terecht kwam. Dit 
was echter lang niet bij alle Bataljonsleden het ge-
val en dat resulteerde in een (lage) opkomst. Onge-
veer 75 sobats van 7 Irene waren die dag present in 
Schalkhaar.

Tijdens deze bijeenkomst werd de wens te kennen 
gegeven om zo snel mogelijk een eigen bataljons 
reünie te organiseren. Een aantal actievelingen, zo-
als Cees Pouw, Henk Krist, Ton Brugman, en Wim 
Bruger hebben de koppen bij elkaar gestoken en 
een groot aantal oude sobats weten op te sporen, 
zodat wij begin 1980 onze eerste bataljons reünie in 
Schalkhaar hebben gehouden. Het bestuur werd la-
ter aangevuld met Gor Huijben en bestond toen dus 
(nog) uit een vijftal personen. Een enorme opkomst 
was het gevolg, meer dan 300 mensen, waardoor de 
beschikbare ruimte in de kazerne veel te klein bleek. 
Het was echter een reünie om nooit te vergeten. We 
hadden elkaar bijna dertig jaar geleden voor het 
laatst gezien maar de klik die er in 1949 was, was er 
gelijk weer. Het was grandioos.

Er volgden nieuwe reünies. Vanwege de grootte van 
de zaal in Schalkhaar weken we uit naar de Vee-
markthallen in Utrecht. Wie herinnert zich niet de 
humor- en gloedvolle  toespraken van Cor Labree, 
in die tijd Burgemeester van Barneveld. Een afvaar-
diging van de Johan Willem Friso Kapel, de Indische 
dansgroepen, de live muziek en de beschikbare 
dansvloer, waarvan in de beginjaren royaal gebruik 
van werd gemaakt. En natuurlijk niet te vergeten het 
optreden van Wieteke van Dort in haar creatie als 
“tante Lien”.

Eind tachtiger jaren kwam er vanuit Defensie ein-
delijk een begin van erkenning van de oud Indië 
Militairen, met o.a. een Reünie Faciliteiten regeling. 
Deze hield o.a. in dat (Indië) Veteranen één keer per 
jaar een reünie konden organiseren op een Militaire 
locatie, waarbij Defensie een bepaald bedrag per 
deelnemer bijdroeg in de kosten. Dit was de reden 
dat wij vanaf die tijd zijn uitgeweken naar de Leger-
plaats Harskamp.
In het kader van het eerder genoemde begin van er-
kenning kreeg aldaar een groot aantal leden van ons 
Bataljon alsnog in 1991 het Ereteken voor Orde en 
Vrede uitgereikt.

Van links naar rechts: Cees Pouw, Henk Krist, Ton Brugman, Gor Huyben en Wim Bruger



 36 Vaandeldrager nummer 100  december 2011 37

mogelijkheden van een pantserinfanteriebataljon en 
werd nogmaals het belang van de pantserinfanterie 
binnen de krijgsmacht benadrukt.

Onderofficiersdag 17 Painfbat
Op 20 oktober hebben de onderofficieren van het 
bataljon hun jaarlijkse onderofficiersdag gehouden. 
Het ochtendprogramma stond in het teken van hoe 
we elkaar als onderofficier kunnen begeleiden en 
beter kunnen maken. ’s-Middags was de jaarverga-
dering van de Regiments Onderofficiers Vereniging, 
deze werd afgesloten met een gezellig samenzijn 
waarbij we ook een detachement van onderofficie-
ren van onze Belgische zustereenheid Bataljon Be-
vrijding-5e linie konden verwelkomen.

Afscheid Commandant Landstrijdkrachten
Het bataljon was aanwezig met troepen en het vaan-
del op het afscheid van luitenant-generaal Bertholee 
en het aantreden van luitenant-generaal de Kruif op 
25 oktober in ’t Harde.

Irene te Velde
Op 08 november stonden  er weer meer dan 50 aspi-
rant Fuseliers te trappelen om te mogen deelnemen 
aan Irene te Velde. Na een lange dag van lessen en 
testen over tradities en vormen en gebruiken binnen 
het regiment, waarbij ook de fysieke prikkels niet 
geschuwd zijn, konden zij vol trots hun rode padje 
verwisselen voor het oranje blauwe padje.

Bronzen medaille sgt1 ten Barge
Op 10 november heeft de sgt1 ten Barge zijn bronze 
medaille voor eerlijke, langdurige en trouwe dienst 
uitgereikt gekregen door commandant B-cie kapi-
tein Spiertz. De sgt1 ten Berge is van het dienstvak 
Technische Dienst en is de sergeant onderhouds 
diagnosticus  van de B-cie. Na de ceremonie bij de 
B-cie volgde er nog een receptie waar de sgt1 ten 
Barge nog eens extra in het zonnetje gezet werd.

Door regiments- en bataljonsadjudant C. van der Krieken.

Brigadesportdag
Tijdens de jaarlijkse Brigade Sportdag op 15 sept 
2011 heeft 17 Painfbat GFPI zich weer van zijn beste 
kant laten zien. Voor de 2e maal achter elkaar wist 
de C Cie beslag te leggen op de Rhino Challenge 
bokaal. De A Cie was met 1 punt achterstand een 
goede tweede.

Afscheid majoor Toon de Bresser
Op 8 september is majoor der Fuseliers Toon de 
Bresser met FLO gegaan. Iedereen kent Toon na-
tuurlijk veel beter als de adjudant de Bresser die 
in de negentiger jaren Regiments- en Bataljonsad-
judant was van 17 painfbat GFPI. Zijn afscheidsre-

ceptie was in Oirschot maar helaas hadden de Re-
gimentscommandant en Adjudant verplichtingen in 
Den Haag waar de jaarlijkse Gardeborrel gehouden 
werd. Om toch Toon de juiste aandacht te geven, die 
hij verdiend als een van de iconen van het regiment, 
werd besloten om bij Toon thuis langs te gaan en 
hem daar te feliciteren en te bedanken voor alles 
wat hij voor het regiment betekend heeft. Toon was 
zeer content en verrast door dit bezoek.

Regimentsmaaltijd
Op 15 sept was ook weer de jaarlijkse regimentsdi-
ner van de VVOGFPI. Zoals altijd was dit weer een 
uitermate gezellig diner waarbij saamhorigheid en 
esprit de corps bij onze officieren weer stevig aan-
gehaald werd.

Bezoek vaste Kamercommissie 
Op 3 oktober was de vaste Kamercommissie op be-
zoek bij het bataljon. Tijdens dit bezoek kreeg de 
vaste Kamercommissie een goede indruk van de 

bataljonsflitsen
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we ons bij het verzamelgebied van de bevriende ne-
veneenheid. Dit blijkt een zooitje ongeregeld te zijn 
van strijders met een laag moraal die zich verzameld 
hebben rond een paar kampvuurtjes en enkele af-
getakelde voertuigen. Hier lever ik het patrouille 
rapport in en krijgen we onze vervolg opdracht. De 
opdracht luidde als volgt:

1. Steek het reservoir over via de brug
2. Voer een tweede object verkenning uit
3. Leg contact met een bevriende partizaan en ver-

zamel informatie 
4. Verplaats naar het helikopter pick up point om 

afgevoerd te worden naar eigen troepen

Maar dan staat daar onze teammanager kapitein 
Wessels die slecht nieuws voor ons heeft. Een van 
de patrouille leden moet vanwege een ernstig onge-
val thuis uit de oefening en direct naar huis waar-
door we door moeten met 7 man en de kans op een 
medaille verkeken is. Er wordt ons verzekerd dat 
onze maat zo snel mogelijk naar huis gaat en wij 
besluiten voor hem om onze schouders er onder te 
zetten om alsnog voor het beste resultaat te gaan. 
Rammen met die zeis dus!

Na een snelle verplaatsing te voet komen we aan 
bij de brug. Deze blijkt vernietigd te zijn waardoor 

we gedwongen zijn een drijfpakket te maken en het 
reservoir over te zwemmen. Vervolgens verplaatsen 
we verder en voeren een snelle verkenning uit van 
het tweede doel. Door het daglicht hebben we goed 
zicht en onderkennen dat het gaat om een verbin-
dingsstation van de vijand. De informatie wordt ge-
noteerd en we vertrekken richting de partizaan. Hier 
blijkt het te gaan om een voormalige kolonel van de 
bevriende strijdende beweging. Hij heeft echter een 
tijd geen vitaminen gegeten waardoor hij overkomt 
alsof hij net terug is van een donderdagnacht Stra-
tumseind. Toch geeft hij waardevolle informatie over 
locaties van de vijand en laat hij een aantal gevonden 
wapens zien van een onbekende partij. Na hem be-
dankt te hebben voor zijn medewerking maken we 
een steile klim richting de helikopterlandingsplaats. 
Hier aangekomen klinkt er een luide explosie en is 
er in een bosrand veel rook en vuur te zien. Helaas 
blijkt onze helikopter neergestort te zijn en moeten 
we een gewonde en 6 doden zo snel mogelijk uit het 
wrak halen en naar een andere landingsplaats bren-
gen 500 meter verderop. De patrouille medic gaat 
aan de slag en weet de gewonde te stabiliseren en 
gereed te maken voor transport. De beste man mist 
namelijk zijn rechter onderbeen en leuk detail hier-
bij is dat deze persoon zijn been ook echt mist. Erg 
realistisch gespeeld dus. Nadat de afvoer geslaagd 
is, wacht ons door het uitblijven van verdere heli-

bataljonsnieuws

VERkEnnERs op patRouIllE, RammEn mEt dIE zEIs!
Tekst Elnt D.B. Ferwerda, PC 17 VERKPEL

De Cambrian Patrol staat bekend als één van de zwaarste oefeningen op groepsniveau ter we-
reld. De lange voetverplaatsingen, het ruige terrein en het onvoorspelbare klimaat van de Brecon 
Beacons doen een groot beroep op het fysieke en mentale vermogen van de teams. Traditioneel 
kent de wedstrijd dan ook veel uitvallers. Verkenners van 17 Pantserinfanteriebataljon wisten de 
Nederlandse eer echter hoog te houden en namen brons mee naar huis.

In een donker hutje in een klein dorpje meld ik me 
om 06:00 op een druilerige dinsdag ochtend met een 
patrouille van 8 man bij het eerste contactpunt. Een 
sergeant van het Britse leger geeft me een aantal 
kaarten en een coördinaat van het bataljonsverza-
melgebied waar ik contact moet leggen om mijn pa-
trouille orders te krijgen. Hier aangekomen wordt 
de uitrusting van de patrouille geïnspecteerd en 
krijg ik mijn orders voor die komende 48 uur. De or-
ders zijn simpel:

1. Infiltreer
2. Voer een object verkenning uit
3. Maak een patrouille rapport
4. 17 uur na start opdracht melden bij een verzamel-

gebied van bevriende troepen
5. Houd rekening met vervolg opdrachten

Na het maken van een grote maquette door de pa-
trouille en het uitgeven van het patrouille bevel 
worden we met een busje naar ons drop off point 
gebracht. Snel stijgen we uit en maken een 360 be-
veiliging om de voorste verkenner en mezelf de kans 
te geven om te oriënteren. Na 5 kilometer door de 
heuvels van Wales genavigeerd te hebben, komen 
we in zwaar moeras gebied. Om de zoveel meter val-
len patrouille leden op de grond of zakken ze weg 
tot hun middel in de modderige ondergrond. Na 6 
uur deze ellende doorstaan te hebben, komen we op 
harde paden en lopen we zeer spoedig naar het te 
verkennen doel. Met 4 man van de patrouille beslui-
pen we het doel vanuit zuid zijde en proberen onder 
de dekking van de duisternis zo dicht mogelijk te na-
deren. Na een paar zoekslagen met onze nachtzicht 
middelen onderkennen we 2 pantservoertuigen 
naast een groot huis. Door de afstand en het mini-
male restlicht kunnen we niet waarnemen wat voor 
type voertuigen het zijn dus er wordt ondanks de 
hondenpatrouille besloten om dichterbij te komen. 
Na een behoorlijk sluipgang sta ik naast de voertui-

gen en tot mijn verrassing blijken het 2 opblaasbare 
BMP-1 voertuigen te zijn. Precies op dit moment be-
sluit de vijand zijn patrouille gang rond het object te 
verleggen naar de 2 voertuigen. Doodstil lig ik met 
mijn voorste verkenner op de grond in het hoge gras 
en we zien dat de vijand ons passeert op 2 meter 
afstand. Gelukkig niet onderkend en de vijandelijke 
patrouille verdwijnt waardoor we terug kunnen ke-
ren met goede informatie over het doel. Na een paar 
keer door een rivier doorwaad te zijn, arriveren we 
in een schuilbivak waar we onszelf kunnen verzor-
gen en het patrouille rapport kunnen schrijven. Snel 
nog wat slaap kunnen pakken en na 17 uur melden 
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koptersteun een flinke exfiltratie te voet naar eigen 
gebied. Met inmiddels lichtelijk vermoeide voeten 
lopen we met een goed tempo naar eigen gebied 
waar we opgevangen worden door wederom de 
bevriende strijdende groepering. Er blijken allerlei 
calamiteiten te zijn bij een base verderop waar we 
met een voertuig heen gebracht worden. Er blijken 
2 vijanden krijgsgevangen genomen te zijn door hen 
maar worden inhumaan en niet volgens het oorlogs-
recht behandeld waardoor wij moeten ingrijpen om 
ze op een correcte manier detainee te maken en af 
te voeren. Na dit gedaan te hebben zijn er verderop 
meer problemen die opgelost dienen te worden. Het 
blijkt dat drie vijandige strijders ontkomen zijn aan 
een aanval van de bevriende strijders en zich ophou-
den in een paar huizen. Aan ons de taak om deze 

vijand uit te schakelen. Met vuur en beweging zetten 
we de aanval in en met scherpe munitie schiet een 
GPMG langs en over ons heen om het zo realistisch 
mogelijk te maken. De lichtspoor munitie zoeft om 
ons heen en we weten de strijders snel te neutrali-
seren. Na deze uitvoering speedmarchen we meteen 
1 km weg om naar het volgende onbekende punt te 
komen. Hier wordt ik aangewezen als gewonde en 
moet de patrouille onder leiding van mijn plaatsver-
vanger mij meenemen op een brancard. Dit gedaan 
hebbende worden we opgesloten in een gebouw 
waar onze uitrusting weer gecontroleerd wordt en 
waar we gedebriefd worden in een heerlijk warme 
ruimte. Al vechtend tegen de slaap vertellen we al-
les wat we weten en er wordt gekeken of iedereen 
in de patrouille precies weet waar, wat en wanneer 
gebeurd is. Hierbij blijkt de hele patrouille goed op-
gelet te hebben en worden we verder door gestuurd 
naar het punt waar we onze vervolg opdracht zou-
den gaan krijgen. Hier bleek echter de oefening af-
gelopen te zijn en konden we gaan genieten van een 
welverdiende nachtrust.

De dag erna krijgen we op de prijsuitreiking te horen 
dat we alsnog een bronzen medaille behaald hebben 
en ondanks dat we weten dat goud zeker te halen 
was, mogen we blij zijn met deze prestatie gezien de 
omstandigheden!

als tankER bIj EEn InfantERIEbataljon
Door Elnt der Cavalerie,  R.E. Mulder 

Regiment Huzaren van Sytzama

Sinds augustus 2011 ben ik bij de C- ’beren’ Compag-
nie geplaatst. Oorspronkelijk was ik Pelotonscom-
mandant bij 11 Tankbataljon. Echter, de politiek 
heeft besloten de Leopard tanks weg te doen, wat 
betekende dat ik deze mocht inleveren en mijn per-
soneel aan een nieuwe baan mocht helpen. Gelukkig 
hebben veel Huzaren een goede plek kunnen vinden 
als voertuigbemanning bij het 17e. Voor officieren is 
de overstap echter minder gemakkelijk, maar op ba-
sis van een tijdelijke tewerkstelling kon ik terecht 
bij de C-‘beren’Cie. Ik had het geluk dat eenheid 4 
tijdelijk zonder pelotonscommandant zou komen te 
zitten, waardoor ik deze kon waarnemen totdat een 
nieuwe luitenant zijn opleiding tot pelotonscom-

mandant pantserinfanterie voltooid had. Hierdoor 
werd ik toevallig weer commandant van een aantal 
van mijn overgestapte Huzaren. 

Omdat ik nog steeds Cavalerist ben, betekende dat 
wel dat ik met mijn zwarte baret voor het peloton 
zou staan. Geheel tegen mijn verwachtingen in werd 
dit snel en goed geaccepteerd door het peloton, 
natuurlijk op een enkele grap over mijn baretkleur 
en tankloze eenheid na dan. In deze periode heb ik 
veel geleerd over de werkwijze van een Infanterie-
peloton. Niet alleen van de mede-pelotonscomman-
danten maar ook van de sergeanten leer je snel de 
werkwijze bij de Infanterie. Deze werkwijze ver-
schilt overigens niet veel van een tankeenheid. Bij 
de Cavalerie zijn de pelotons alleen wat kleiner en 
daarmee ook de verhoudingen tussen manschappen 
en kader. 

Momenteel ben ik alweer afgelost door de nieuwe 
pc en neem ik nu een aantal taken waar van de op-
leidingsfunctionaris van de Cie. Deze wordt normaal 
bekleed door een sergeant-majoor maar is tijdelijk 
vacant. Dit geeft mij de mogelijkheid om mijzelf 
toch nuttig te maken voor de Cie en tevens creëer 
ik voor mijzelf nieuwe leermomenten door bijvoor-
beeld een oefening OVG (optreden verstedelijkt ge-
bied) te organiseren.

Sinds mijn plaatsing bij dit Bataljon zijn mij een aan-
tal zaken opgevallen. Ten eerste zijn de manschap-
pen fysiek sterk en erg gemotiveerd. Ze zijn ook 
trots om Fuselier te zijn. Ten tweede heerst er een 
open houding en gemoedelijke sfeer. Dat maakt het 
voor een buitenstaander zoals mijzelf gemakkelijk 
om zich snel ‘thuis’ te voelen. Datzelfde geluid hoor 
ik ook van de Huzaren die nu Fuselier zijn geworden.  
Tot slot denk ik dat het 17e Pantser Infanterie Batal-
jon een eenheid is om trots op te zijn. Daarom draag 
ik ook met trots het Prinses Irene borstembleem.
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sChIEtwEEk haltERn  17 pIb gfpI   a‘tIjgER’CIE
Tekst:  Tlnt  V Kant     Commandant 3 Painfpel   A’Tijger’Cie

In de week van 10 tot 14 oktober jl kreeg de Acie de 
mogelijkheid om een schietprogramma uit te voeren 
in het voor de meesten onbekende schietterrein van 
Haltern ( Am See)  (DEU). 
Door de beperkte mogelijkheden op het ISK te Har-
skamp en de drukte in Bergen werd er door de Acie 
uitgeweken naar bovengenoemde locatie, hetgeen 
een verstandige keus bleek!

Een aantal factoren van invloed voor de keuze van 
Haltern waren:

Korte reistijd
Vanuit Oirschot een kleine 2 uur.  Dit in tegenstelling 
tot de ruime 6 uur naar Bergen/Munster

Goede mogelijkheden LFX niveau 2 en 3
Uitdagend terrein met diverse mogelijkheden, 
vooral voor het niveau 2!

Goede infrastructuur voor de eenheden
Harde infra in de vorm van FAB’s, groot genoeg om 
een Compagnie kwijt te kunnen. Daarnaast kan men 
in de directe omgeving prima voorbereidingen tref-
fen zoals het droogoefenen van de schietoefeningen.

Zowel offensieve  als defensieve mogelijkheden
De groepen van de Acie hebben zowel gevochten van-
uit opstellingen in een vertragend gevecht alsmede 
uitvoeren van diverse  groep gelegenheidsaanvallen.  

De maandag stond voornamelijk in het teken van de 
heen verplaatsing, legeren op Kamp Lavesum en het 
droog oefenen van diverse contactdrills. 
Ook op commandovoering werden de  groepscom-
mandanten  getraind, zij konden in de avond het OAT-
DOEM loslaten op de diverse opdrachten en zich zo 

voor bereiden op een enerverende volgende dag.
Na een stevig ontbijt op dinsdagmorgen werden de 
diverse pelotons naar de banen verplaatst. 
Daar werd nog wat tijd ingeruimd voor een korte 
verkenning, aanvullende bevelsuitgifte en aanslui-
tend het uitvoeren van de opdracht.
Afhankelijk van de mogelijkheden op de baan kon-
den de geweergroepen diverse malen vanuit ver-
schillende posities de groepsgelegenheidsaanval  

uitvoeren en werden hier na korte evaluaties ook 
weer voldoende leermomenten uitgehaald.

De woensdag  stond weer volledig in het teken van 
diverse acties op de verschillende banen, tevens werd 
er tijd ingeruimd voor (statisch) schieten bij vermin-
derd zicht.

’s Avonds was er tijd voor wat ontspanning in de 
vorm van de wedstrijd Oranje–Zweden.

Oranje wist helaas niet te scoren en raak te schieten, 
iets wat onze groepen op de donderdag een stuk 
beter deden!

Donderdag werden de laatste oefeningen geschoten 
en werd het geheel afgesloten met een social in de 
vorm van een BBQ en een (Duits) biertje. 

Het 3e peloton van de Acie werd de laatste schietdag 
nog geprikkeld  met een verplaatsing te voet door 
het grillige terrein in Haltern, dit in de vorm van 

een snelmars, bran-
cardrace en geforceerd 
marsen.
Ook deze inspanning 
wisten zij met succes 
uit te voeren en het 
eerste biertje voor hen 
was dan ook uit de zak 
van een tevreden pelo-
tonscommandant.



 44 Vaandeldrager nummer 100  december 2011 45

boekenkast
Child of the 20th Century

De memoires van Brigademan Abbie Lipschutz

“I am a voyeur of Life. A peeping Tom. I stand in the corner observing, as a 
child., wondering with open mouth about the strange and surprising things 
those adults around me are doing, recalling the astounding acts of the gene-
rations that have passed on, watching those of my own generation who are 
still around and those of their children and grandchildren in Israel who have 
moved eons away from the old roots in the shetl.”

Het is de introductie van een bijzonder (Engelstalig) boek dat oud-Brigade-
man Abbie Libschutz uit Houston, Texas, USA in eigen beheer heeft uitge-
geven. Hij was een kibbutznik in Palestina in de vroege jaren veertig van 
de vorige eeuw, een veteraan van de Prinses Irene Brigade en vrijwilliger in 
Israel’s Onafhankelijksoorlog (1948-1949).
Meer dan vijftig jaar verdiende hij zijn brood als diamanthandelaar en trok 
door het zuiden van de Verenigde Staten. 

Een kleurrijk en bijzonder mens getuigt van zijn leven dat inmiddels al meer dan negentig jaar duurt. Het 
levert een bijzonder boek op dat zeker de moeite waard is te lezen. Zijn Brigadeverhalen leveren stof voor 
enkele hoofdstrukken maar het verhaal van zijn leven plaatst die periode in het juiste perspectief.

De uitgave van zijn boek getuigt ook van zijn handelsgeest. Het is een eigen uitgave, te bestellen via  
www.abbielibschutz.com. “Money Back Guarantee if not satisfied”, waar koop je een boek onder een derge-
lijke garantie?

Een dapper man 

Kap W.L. de Roos (1906 – 1986)

Een bijzonder boekje over kapitein Willem de Roos, officier bij de Irene Bri-
gade en onderscheiden met de Militaire Willemorde der 4e klasse. Het is een 
biografie, geschreven door Gilles W.B. Borrie, oorlogsvrijwilliger bij de Bri-
gade, oud-burgemeester (o.a. van Eindhoven) en historicus.

Borrie gaf al eerder (in eigen beheer) deze beknopte biografie uit en verstrek-
te deze aan de oud-Brigadeleden tijdens de reunie in juni 2010. Nu presen-
teert hij de tweede en uitgebreide uitgave. Uitgebreid, want in deze uitgave 
kon de historicus eindelijk de belangrijke vraag beantwoorden: waar en door 
wie is de MWO aan de Roos toegekend? Het bleek lastig onderzoekswerk te 
zijn en niemand leek het antwoord te weten. Uiteindelijk werd het antwoord 
toch gevonden en dat was voor de historicus voldoende reden voor een twee-
de uitgave. Het verhaal is nu immers compleet.

Het boekje van 44 pagina’s, met een aantal bijzonder foto’s, geeft een beeld 
van het avontuurlijke leven van een dapper man en enige MWO-drager van 
de Prinses Irene Brigade en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Het 

zal kostenloos worden uitgereikt aan deelnemers aan de reunie van de Vereniging van Oud-strijders van de 
Kon. Ned. Brigade Prinses Irene in mei 2012. Andere belangstellenden kunnen het bij de auteur aanvragen: 
Dr. G.W.B. Borrie, Van Hogendorplaan 1, 5631AJ Eindhoven.

Task Force Uruzgan

Waargebeurde verhalen van onze soldaten
Onder redactie van Noel van Bemmel
ISBN 978 90 290 86981 uitgeverij Meulenhoff

Twintigduizend militairen voerden de afgelopen vier jaar een gevaarlijke mis-
sie uit als lid van de Task Force Uruzgan. Of ze nu als vrachtwagenchauffeur 
de kampen bevoorraadden of als vlieger op de knop weapons release druk-
ten: hun ervaringen zijn uniek.

In Taskforce Uruzgan komen de militairen zelf aan het woord. Ze schreven 
hun persoonlijke verhalen op, onder begeleiding van Arnon Grunberg. Het le-
verde verhalen op die zeldzaam zijn In de Nederlandse literatuur. Deze schrij-
vende militairen bliezen een befaamd literair genre, berichten van het front, 
nieuw leven in.

Het is een geweldige bundel met verhalen die gemakkelijk lezen: spannend, 
ontroerend, openhartig. Ze geven een heel divers beeld van het werk in het 

“Afghansaanse zand”; van en door militairen in allerlei functies, van kolonel tot soldaat; van vlieger tot mu-
zikant.

We kunnen het boek van harte aanbevelen, zowel voor wat betreft de inhoud als ook voor de vormgeving: 
op de voorzijde is een mouw in dessertpak te zien, voorzien van het bandje PRINSES IRENE en het bekende 
oranje-blauwe koord! Helemaal goed dus en een must voor de boekenkast van iedere Fuselier.

Niet alleen fysiek werd 
men geprikkeld, ook de 
72 uur pauzeloze  regen 
was van invloed op de 
kerels. Voor de groep-
scommandanten dus ex-
tra zaak om het personeel 
inzetbaar te houden en te 
zorgen dat de mannen de 
juiste koud/natweer drills 
toe passen.

Ondanks de weersom-
standigheden kijken wij 
terug op een geslaagde 
week, met prima resultat-
en en een ervaring rijker 
in een uitstekend oefen-
terrein!
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 9 Even stilstaan en terugblikken

 9 Grote verrassing in Congleton

 9 Verkenners op patrouille, rammen met die zeis!Va
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